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Caixa lança campanha para
estimular transações pelo celular
Para
estimular
os
beneficiários de programas sociais a movimentarem recursos
pelo smartphone, a Caixa Econômica Federal lançou na quinta-feira (6) uma campanha
promocional para estimular o
uso do aplicativo Caixa Tem.
As empresas parceiras da campanha sortearão até R$ 250 mil
para os clientes do aplicativo
usarem o cartão de débito virtual da bandeira Visa em compras virtuais.
A campanha vai até 16 de
setembro. Até lá, em cada
compra realizada pelo cartão de

Brasil precisa fortalecer produção
de insumos, diz Queiroga em CPI
Página 4

Com auxílio emergencial, poupança
volta a captar recursos em abril
Página 3

Previsão do Tempo
Sexta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,28
Venda:
5,28
Turismo
Compra: 5,68
Venda:
5,44

EURO
Compra: 6,36
Venda:
6,37

19º C
15º C

Noite

Ministério da Saúde libera
284 leitos de suporte
ventilatório pulmonar
Foto/Márcio Lino/Pref. de Guarulhos

A chefe da Organização
Mundial do Comércio (OMC),
Ngozi Okonjo-Iweala, elogiou
na quinta-feira (6) o posicionamento dos Estados Unidos a
favor da quebra dos direitos de
patente sobre as vacinas contra a covid-19 e fez um apelo
para que os membros do órgão
iniciem as negociações o mais
rápido possível.
A diretora-geral da OMC
disse aos estados-membros
que “acolheu calorosamente” a disposição dos EUA de
negociar com os proponentes da renúncia temporária
ao Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips,
na sigla em inglês).
“Precisamos responder urgentemente à covid-19 porque
o mundo está assistindo e as
pessoas estão morrendo”, disse em um comunicado lido
pelo porta-voz da OMC, Keith
Rockwell, após uma reunião a
portas fechadas.
“Estou contente que os proponentes estejam preparando
uma revisão de sua proposta e
faço um apelo para que coloquem isso sobre a mesa o mais
rápido possível para que as negociações baseadas em texto
possam começar.”
Após dez reuniões de
membros da OMC não terem
conseguido um avanço, Índia
e África do Sul disseram que
revisarão sua proposta de
quebra de patente antes de
outra discussão, no final de
maio, e de uma reunião formal do Conselho do Trips em
8 e 9 de junho.
Os Estados Unidos disseram ontem que apoiam a quebra das patentes, embora a representante comercial do país,
Katherine Tai, tenha alertado
que as negociações levariam
tempo. (Agencia Brasil)

São Paulo tem mais sete
drive-thrus para vacinação
contra Covid-19

A prefeitura de São Paulo
abriu na quinta-feira, (6) mais
sete serviços de vacinação drive-thru, totalizando agora 27
pontos. Estão sendo vacinados
os idosos de 60 a 62 anos. A es-

timativa é que sejam imunizadas 371 mil pessoas nessa faixa de idade.
Nos drive-thrus serão aplicadas exclusivamente doses da vacina AstraZeneca. As recém-che-

gadas doses da vacina Pfizer serão
usadas somente nas 468 unidades
básicas de saúde, que também têm
disponíveis doses da AstraZeneca
e CoronaVac, essa última para segunda dose.
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O Ministério da Saúde autorizou na quinta-feira (6)
mais 284 leitos com suporte
ventilatório pulmonar para tratamento de pacientes com quadro confirmado ou com suspeita de covid-19. Os recursos
atenderão a implantação dessas
estruturas no Distrito Federal

e em dez estados.
Leitos de suporte ventilatório são utilizados para pacientes que precisam desse apoio,
mas ainda não evoluíram para
um quadro grave, que demande a transferência para leitos
de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI).
Página 6

Escolas fazem busca ativa
de alunos para combater
a evasão escolar
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Chanceler brasileiro diz que
pretende ampliar relações
com China
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Esporte

Italo e Tatiana brilham com recordes
no Boost Mobile Margaret River Pro
O campeão mundial Italo
Ferreira e Tatiana WestonWebb brilharam nas boas ondas de 6-8 pés da quinta-feira
em Main Break, fazendo os
maiores placares do dia no
Boost Mobile Margaret River
Pro apresentado pela Corona
na Austrália. Italo atingiu
16,57 pontos no duelo verdeamarelo com Caio Ibelli, logo
após Gabriel Medina ser surpreendido pelo havaiano Seth
Moniz. O potiguar vai enfrentar outro surfista da seleção
brasileira, Filipe Toledo, na
última quarta de final e pode
voltar a liderar o ranking, mas
só com a vitória nesta quarta
etapa do World Surf League
Championship Tour.
A gaúcha Tatiana WestonWebb também se destacou
contra a bicampeã mundial
Tyler Wright, derrotando-a
com um recorde das quartas
de final femininas, 16,23
pontos. A brasileira vai disputar a primeira vaga para a
decisão do título em Margaret River com a australiana
Bronte Macaulay. Com as
previsões indicando ventos
fortes para a sexta-feira e
melhores condições para o
fim de semana, a primeira chamada para as quartas de final
já foi marcada para as 7h15 do
sábado na Austrália, 20h15 da
sexta-feira no Brasil.
A chance de voltar a vestir
a lycra amarela de número 1
do ranking, foi como um presente de aniversário para Italo
Ferreira, que comemorava 27
anos justamente no dia 6 de
maio. Na quinta-feira foi novamente utilizado o sistema

“overlapping heats” nas oitavas
de final, com duas baterias sendo disputadas simultaneamente.
A do Italo começou quando terminou a que o Gabriel saiu derrotado do mar. E o potiguar já fez
o primeiro aéreo do evento logo
na primeira onda, um full rotation de backside, mas foi baixo e
só valeu 4,40.
Era a primeira bateria brasileira do dia e Caio Ibelli respondeu com 4,20, mas logo Italo
pegou uma onda para manobrar
forte com batidas retas de backside e ganhar 7,67. Depois dessa, ele saiu do mar para trocar de
prancha e prosseguiu na sua postura peculiar, sempre com muita
energia pegando uma onda atrás
da outra. Caio tenta se manter na
briga, mas Italo estava on-fire e
massacra outra direita com três
ataques explosivos de backside
que arrancam nota 8,17 dos juízes. Em outra onda, arrisca um
aéreo muito alto que não completa. Ainda acha uma boa para
surfar no mesmo nível da sua
maior nota, atacando forte com
três manobras potentes nos pontos críticos da onda, para somar
8,40 no maior placar do dia,
16,57 pontos.
Enquanto na bateria do Italo
entraram várias ondas boas, a do
Medina foi bem fraca e o havaiano Seth Moniz acabou vencendo
o líder do ranking com o placar
mais baixo do dia, 9,84 a 9,53
pontos. Gabriel demorou 15
minutos para surfar sua primeira onda, que rendeu dois pancadões fortes de backside para
largar na frente com nota 6,00.
O havaiano responde com 4,00
e passa a frente com nota 4,67,
mas Medina retoma a ponta com

Foto/ Matt Dunbar

OMC faz
apelo por
negociações
sobre
patentes de
vacinas da
covid-19

débito virtual Caixa Visa, o consumidor concorrerá a mais de
1,4 mil cartões pré-pagos com
saldos de R$ 50, R$ 100 e R$
250. A cada quatro compras, o
cliente receberá um número da
sorte para participar de quatro
sorteios mensais de cartões
pré-pagos no valor de R$ 10
mil cada.
Os números da sorte também permitem concorrer ao
grande prêmio final, um certificado de ouro de R$ 250 mil. A
Caixa sugere usar esse dinheiro
na compra de uma casa e de
carros populares.
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Italo Ferreira voando em Margaret River
3,53. Há 5 minutos do fim, o
havaiano consegue sua maior
nota, 5,17, com Gabriel precisando de 3,84. Só que não entrou mais nada de ondas boas
para ele tentar a vitória.
BRASILEIRA RECORDISTA
– Depois das oitavas de final, foi
a vez das meninas desafiarem as
grandes ondas de Main Break e
elas começaram a competir debaixo de chuva. A surfista local
de Margaret River, Bronte Macaulay, derrotou a francesa Johanne Defay no duelo que abriu
as quartas de final. A bateria terminou empatada em 11,83 pontos e a australiana levou a melhor
pela maior nota, 6,83 da sua primeira onda, contra 6,50 da francesa. Macaulay vai disputar a primeira vaga para as semifinais
com Tatiana Weston-Webb.
A brasileira entrou na segunda bateria com a bicampeã mundial Tyler Wright. A gaúcha foi
vice-campeã na última etapa do
CT em Margaret River em 2019,
mas a australiana já fez quatro
finais lá e venceu uma, em 2016.

A bateria começou com Tatiana
largando na frente com a nota
6,00 recebida pelo seu ataque
explosivo de backside na sua
segunda onda. Tyler responde
com 5,50 e assume a ponta ganhando 6,67 na onda iniciada
com uma rasgada, emendando
com outra mais forte e um layback na finalização.
Tatiana fica precisando de
6,18 para vencer nos 15 minutos
finais e ela escolhe uma onda
grande, da série, ataca forte verticalizando a batida de backside
debaixo do lip e agride a junção
também para receber 9,23 dos
juízes, a maior nota do dia até ali.
A australiana responde com 7,50,
mas a brasileira logo surfa outra
onda boa para somar um 7,00 e
abrir 8,74 pontos de vantagem.
Depois, não entram mais ondas
com potencial para isso e Tatiana vence com o maior placar das
quartas de final femininas, 16,23
a 14,17 pontos.
RECORDE DE NOTA – A
vencedora do confronto entre
Tatiana e Bronte, vai disputar o

título do Boost Mobile Margaret River Pro com quem ganhar
o duelo de campeãs mundiais,
entre Carissa Moore e Stephanie Gilmore. Carissa só surfou duas ondas na reedição da
final do Rip Curl Newcastle
Cup com Isabella Nichols,
que abriu a “perna australiana”. Na primeira, a tetracampeã mundial mostrou toda a
força do seu frontside para
ganhar nota 8,57, que somou
com 6,00 para vencer fácil por
14,57 a 10,33 pontos.
Já a heptacampeã mundial
Stephanie Gilmore teve mais
trabalho no grande clássico do
surfe mundial com a também
australiana Sally Fitzgibbons.
As duas deram um show e Steph destruiu uma onda com
duas manobras muito fortes, a
primeira atacando o lip com
um batidão invertendo totalmente a direção da prancha.
Os juízes deram a maior nota
da quinta-feira para ela, 9,50,
superando o 9,23 de Tatiana
Weston-Webb, que permaneceu com o maior placar, 16,23
pontos. Isso porque a vitória de
Stephanie foi por 15,73 a
14,17 pontos.
O Boost Mobile Margaret
River Pro apresentado pela
Corona está sendo transmitido
ao
vivo
pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo Youtube e APP da World
Surf League e pelos canais da
ESPN Brasil. Já foi decretado
“day-off” na sexta-feira e a primeira chamada para as quartas
de final foi marcada para as
7h15 do sábado em Margaret
River, 20h15 da sexta-feira no
Brasil.
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Escolas fazem busca ativa de alunos
para combater a evasão escolar
São Paulo tem mais sete
drive-thrus para vacinação
contra Covid-19
A prefeitura de São Paulo
abriu na quinta-feira, (6) mais
sete serviços de vacinação drive-thru, totalizando agora 27
pontos. Estão sendo vacinados
os idosos de 60 a 62 anos. A
estimativa é que sejam imunizadas 371 mil pessoas nessa
faixa de idade.
Nos drive-thrus serão aplicadas exclusivamente doses da
vacina AstraZeneca. As recémchegadas doses da vacina Pfizer
serão usadas somente nas 468
unidades básicas de saúde, que
também têm disponíveis doses
da AstraZeneca e CoronaVac,
essa última para segunda dose.
A estrutura de vacinação

conta ainda com 17 Serviços de
Assistência Especializada
(SAEs) e três centros-escolas.
A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que
o comparecimento aos pontos
de vacinação seja gradual e com
o pré-cadastro na página Vacina
Já (www.vacinaja.sp.gov.br).
O último balanço da prefeitura contabiliza 3,38 milhões
de doses de vacinas contra a
covid-19 aplicadas na capital
paulista, sendo 1,27 milhão de
segunda dose.
O endereço dos locais de
vacinação pode ser acessado na
página da secretaria. (Agência
Brasil)

www.cesarneto.com
CÂMARA (SÃO PAULO)
Vereador e ex-presidente Donato (PT) tá pedindo uma CPI
sobre os gastos da prefeitura do reeleito Covas (PSDB), especialmente no que toca os hospitais de campanha. São precisos pelo
menos 28 votos. Não será nada fácil obter as assinaturas dos governistas
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Enquanto Covas (PSDB) segue sendo tratado de câncer pela
Medicina, ainda com leve hemorragia, o vice-prefeito o também
católico Ricardo Nunes (MDB) segue nas rezas pela vida do irmão espiritual. Tal relação de confiança vale mais que todo os
poderes
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Enquanto na Câmara paulistana o PT quer CPI (pandemia Covid 19) pra cima do prefeitura de Covas (PSDB), na ALESP os
Bolsonaristas querem a mesma CPI - pra cima do governador
Doria (PSDB) e não têm apoio do PT, que tá na Mesa Diretora
com os tucanos
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Doria deve tomar sua 1ª dose da vacina - não se sabe se será
Coronavac, ou AstraZeneca ou Pfizer - neste dia 7 maio 2021.
Aos 63 de idade, o governador paulista e Presidenciável pras eleições 2022 segue trabalhando pra vencer as prévias contra os
emplumados
.
CONGRESSO (BRASIL)
Quem deu show, ao responder tecnicamente às perguntas que
tentaram enredá-lo com o uso da cloroquina contra Covid 19 na
CPI do Senado, foi o 4º ministro do governo Bolsonaro, o médico cardiologista Queiroga. Disse apenas que não há protocolo
sobre o uso
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Bolsonaro segue liderando as pesquisas pela reeleição e preparando e lançando do ministro Tarciso (Infraestrutura) como seu
candidato pra governador do Estado de São Paulo. Um dos slogans que deve começar a fazer decolar é “Em São Paulo Adote o
Tarciso”
.
PARTIDOS
Uma coisa é o dono o ex-Presidente Lula (ainda dono do PT)
receber figuras que se aliaram e alinharam aos seus cerca de 13
anos e meio de governos (leia-se elegendo e reelegendo a Dilma
até que fosse cassada em 31 agosto 2016). Outra coisa é o refundador ...
.
(BRASIL)
... (2011) e dono do partido que mais tem crescido no Brasil.
Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. Kassab sabe negociar
sem ser centro, esquerda ou direita. Ele só errou feio em 2014,
quando perdeu a eleição pro Senado em vez de ganhar pra Câmara
Federal
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista CESAR NETO vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. Twitter @cesarnetoreal ... Email
@cesar.cesarneto.com
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mamento por alunos no bairro
Satélite Íris com a presença do
diretor da unidade, o professor
Odair Zanfolin. A equipe circulou convidando os estudantes,
com o auxílio de microfone e
caixa de som a entregarem as
atividades do primeiro bimestre.
Antes da busca ativa, 80%
dos alunos do Ensino Fundamental haviam concluído as atividades. Depois da ação, o índice
subiu para 90%. Já no Ensino
Médio, a taxa de conclusão das
atividades estava em 50%, passando a 70% depois do esforço
da esquipe na busca pelos estudantes. “A escola é importante
para a vida dessas crianças, nós
não podemos desanimar. Eu,

como diretor, saio em busca
mesmo e vou até a comunidade
atrás dos alunos, porque o lugar
deles é dentro da escola”, comenta Odair Zanfolin.
Na capital, a Escola Estadual Heckel Tavares, no Jardim
Helena, zona leste, realiza as
ações de busca ativa dos alunos
da comunidade Terra Prometida.
A diretora da unidade, Jucilene
de Araújo, vai pessoalmente até
o portão da casa dos alunos.
“Neste momento, às vezes somente a busca ativa cria vínculos do aluno com a escola. É
também uma forma de criar
aproximação e socialização
com os pais e responsáveis”,
comenta a gestora.

A busca ativa é uma das formas de reduzir os danos causados frente a situações calamidades extremas, como a pandemias causada pela Covid-19, que
tornou mais delicada a condição
de vulnerabilidade socioeconômica de muitas famílias, causando reflexo direto no quantitativo de evasão escolar.
“Estamos fazendo essa busca ativa porque muitos alunos
não têm sinal de internet, não
têm aparelho celular. A gente
vem até a comunidade toda vez
que tem a necessidade de entregar material”, conta Jucilene Araújo. “Nós vamos continuar empenhados neste trabalho”, finaliza.

Butantan envia mais 1 milhão de
doses da CoronaVac ao PNI
O Instituto Butantan enviou
na quinta-feira, (6) para o Ministério da Saúde um lote de mais
1 milhão de doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Desde o
mês de janeiro, o Butantan entregou 42,05 milhões de doses
da vacina ao Plano Nacional de
Imunização (PNI), responsável
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As escolas estaduais de São
Paulo seguem articulando a busca ativa dos estudantes para
combater a evasão escolar, promovendo o acesso aos conteúdos e incentivando a participarem das aulas presenciais ou
mediadas por tecnologia, pelo
Centro de Mídias da Educação
de São Paulo (CMSP).
Indo além do conteúdo pedagógico, professores e diretores também fazem ações de busca ativa para informar os estudante sobre a merenda oferecida pelas unidades aos que mais
precisam.
Em Campinas, a Escola Estadual São Judas Tadeu realizou
na última semana de abril o cha-

pelo planejamento, coordenação
e logística de distribuição do
imunizante em todo o país.
O Butantan informou que no
último dia 19 recebeu nova remessa de 3 mil litros do ingrediente farmacêutico Ativo (IFA),
matéria-prima importada necessária para a produção de novas
doses da vacina contra o novo
coronavírus.

“Os insumos já foram processados, e as doses começam
a ser liberadas a partir desta sexta [7] para completar as 46 milhões de doses do primeiro contrato firmado com o Ministério
da Saúde”, diz o instituto, responsável pelo envase, a rotulagem, embalagem e inspeção de
qualidade do imunizante.
O instituto informou ainda

que está negociando com a Sinovac o envio de mais um carregamento com 3 mil litros do
IFA. “O Butantan trabalha para
entregar mais 54 milhões de
doses para a vacinação dos brasileiros até o dia 30 de agosto,
totalizando 100 milhões de unidades contratadas até agora para
a campanha contra a covid-19”.
(Agência Brasil)

Centro Paula Souza e IBM anunciam
expansão do modelo de ensino articulado
Na quinta-feira (6), o Centro
Paula Souza (CPS) e a IBM
anunciaram a expansão do Programa P-TECH, um modelo inovador de educação pública para
fortalecer a equidade e as oportunidades de desenvolvimento
de carreira de estudantes em vários setores da economia. Mais
de 2 mil alunos matriculados na
Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)
do CPS estão distribuídos em 57
turmas nas Escolas Técnicas
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais vinculadas ao programa. O evento está
disponível no Youtube.
Um estudo global da IBM
sobre a lacuna de habilidades
profissionais mostra que 45%
das organizações pesquisadas
indicaram dificuldades em encontrar profissionais preparados para as demandas do mercado, o que exige novos modelos educacionais para preparar
jovens estudantes. Somados a
esse cenário, quase 53 milhões
de alunos foram afetados pelas restrições relacionadas à
Covid-19, de acordo com a
Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura – Unesco.
“Combinado com o AMS, o
modelo atende a uma das maiores necessidades do nosso País:
preencher a lacuna entre o déficit de profissionais qualificados
e as oportunidades de emprego
a partir da oferta de cursos focados nas demandas das empresas.”, afirma a diretora-superin-

tendente do CPS, Laura Laganá.
“Nosso trabalho é unir as duas
pontas: ajudar as empresas e facilitar o acesso dos jovens ao
mercado de trabalho, estimulando uma mudança socioeconômica de longo prazo”, explica.
“O P-TECH proporciona aos
alunos um caminho para o seu
início de carreira por meio do
acesso às habilidades que a indústria precisa e às experiências requeridas pelas empresas.
Isso se torna mais necessário
neste momento em que as disparidades socioeconômicas foram agravadas pela pandemia”,
diz a gerente geral da IBM Brasil, Katia Vaskys. “Juntos, os setores público e privado podem
trabalhar para desenvolver práticas de aprendizagem e educação
que preparem os jovens para os
empregos mais demandados e
contribuir para a construção de
uma sociedade mais inclusiva,
digital e inovadora.”
As primeiras turmas do programa no Brasil foram implementadas no primeiro semestre
de 2019 na Etec Polivalente de
Americana e Fatec Americana,
na Região de Campinas; Etec
Zona Leste e Fatec Zona Leste,
na Capital e Etec Jorge Street e
Fatec São Caetano do Sul, em
São Caetano do Sul.
AMS
A Articulação da Formação
Profissional Média e Superior
(AMS) do Centro Paula Souza
(CPS) visa a contribuir com a
formação e a capacitação dos

futuros profissionais, para o
aprofundamento de competências e habilidades ligadas a ciência, tecnologia, engenharia e
matemática, aliadas a atividades
de contextualização profissional
junto a empresas parceiras.
Ao concluir o ciclo de três
anos no Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico, o aluno terá a oportunidade
de realizar os cursos superiores
de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Gestão Empresarial, Logística
ou Processos Químicos, em
mais dois anos na Fatec parceira, conforme a opção no ingresso. A jornada integrada possibilita a obtenção de três certificações — Médio, Técnico e Superior Tecnológico — em cinco anos em vez de seis, como
ocorre no formato habitual.
Além do aumento no número de alunos, o programa passou,
nos últimos três anos, a contemplar novos itinerários formativos. Inicialmente, estudantes que
escolhiam essa opção ingressavam nas unidades do CPS pelo
Ensino Médio com Habilitação
Profissional Técnica em Desenvolvimento de Sistemas. A partir de 2020, os candidatos puderam escolher também iniciar os
estudos pelo Ensino Médio com
Habilitação Profissional Técnica em Administração, Logística
ou Química.
Até o momento, 14 empresas já firmaram parcerias com o
CPS para combinar experiências no ambiente profissional com

a aprendizagem em sala de aula,
proporcionando interações entre estudantes e especialistas
em sua área de atuação, que podem orientá-los sobre habilidades que os empregadores
buscam, como comunicação,
trabalho em equipe e resolução
de problemas.
Empresas de todos os setores podem participar do Programa AMS, em parceria com
o Centro Paula Souza, conforme o Edital de Chamamento
Público #0022021 do Estado
de São Paulo, que vai até o dia
25 de dezembro.
P-TECH
O modelo iniciado pela IBM
e educadores em 2011 está agora em 28 países. Para levar alguns dos benefícios das escolas
P-TECH a um público mais amplo, em 2020, a IBM criou o
Open P-TECH, uma plataforma
de aprendizagem digital gratuita
para oferecer aprendizado no
local de trabalho, com um currículo de habilidades profissionais e técnicas para alunos e professores. Até 16 de abril de
2021, mais de 295 mil alunos e
professores estavam usando a
plataforma em mais de 140 países e 29 mil badges digitais foram emitidos no total, em áreas
como inteligência artificial, segurança cibernética, blockchain, análise de dados, computação em nuvem, design
thinking e metodologias ágeis.
O Open P-TECH agora está disponível em 11 idiomas.

SP ultrapassa 43 milhões de doses da
vacina do Butantan entregues ao Brasil
O Governador João Doria
acompanhou na quinta-feira (6)
a entrega de mais 1 milhão de
doses da vacina contra a COVID19 para o Programa Nacional de
Imunizações. O envio compõe o
novo lote de 5,1 milhões de doses distribuídas por São Paulo a
todo o Brasil. Na próxima segunda (10), o Butantan enviará
mais 2 milhões de doses ao Ministério da Saúde.
“Estamos aqui, mais uma
vez, no Instituto Butantan, fazendo a entrega de mais 1 milhão
de doses da vacina do Butatan, a
vacina de São Paulo, a vacina do
Brasil, para o Ministério da Saú-

de. Quero reafirmar que até setembro nós estaremos fazendo a entrega de 100 milhões
de doses da vacina do Butantan cumprindo, dentro do prazo, a totalidade das vacinas
prometidas para o Programa
Nacional de Imunização”, disse
Doria.
Todas as 46 milhões de doses relativas ao primeiro contrato entre o Butantan e o Ministério da Saúde serão completadas
até a próxima quarta (12). Depois, o Butantan inicia a entrega
de mais 54 milhões de doses até
o dia 30 de agosto, totalizando
100 milhões de unidades contra-

tadas até agora para a campanha
contra a COVID-19 em âmbito
nacional.
Até o momento, São Paulo
já entregou 43,112 milhões de
vacinas do Butantan ao país. Somente em abril, foram 5,8 milhões. Em março, o Butantan distribuiu 22,7 milhões de doses,
além de 4,85 milhões em fevereiro e outras 8,7 milhões na
segunda quinzena de janeiro.
As novas doses são produzidas a partir de 3 mil litros de
insumos recebidos no dia 19
de abril. A matéria-prima passou pelo envase, rotulagem,
embalagem e inspeção de qua-

lidade no complexo fabril na capital paulista.
A direção do Butantan está
em tratativas com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, parceira internacional no desenvolvimento do imunizante, para a chegada de mais um carregamento
de pelo menos mais 3 mil litros
de matéria-prima. A expectativa
é que a nova carga seja enviada
ao Brasil até o próximo dia 15.
Além das novas doses da vacina contra a COVID-19, o Butantan irá entregar em maio mais
30 milhões de doses da vacina
contra a gripe para distribuição
em todo o país.
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Com auxílio emergencial, poupança
volta a captar recursos em abril
Após três meses de retiradas
líquidas, a aplicação financeira
mais tradicional dos brasileiros
voltou a captar recursos. Em
março, os brasileiros depositaram R$ 3,84 bilhões a mais do
que sacaram na caderneta de poupança, informou na quinta-feira
(6) o Banco Central (BC).
Apesar do desempenho positivo, a captação é inferior à
registrada em abril do ano passado. Naquele mês, os brasileiros tinham depositado R$ 30,46
bilhões a mais do que tinham
retirado da poupança.
Com o desempenho de abril,
a poupança acumula retirada líquida de R$ 23,7 bilhões nos
quatro primeiros meses do ano.
Essa é a maior retirada acumulada para o primeiro quadrimestre desde 2016, quando os sa-

ques tinham superado os depósitos em R$ 32,3 bilhões.
O principal responsável pelo
resultado positivo na poupança
foi a retomada do pagamento do
auxílio emergencial. A Caixa
Econômica Federal depositou o
dinheiro em contas poupança
digitais, que acumulam rendimentos. Nessa rodada, o benefício paga parcelas de R$ 150,
R$ 250 e R$ 375 por mês, dependendo da família do beneficiário.
No ano passado, a poupança
tinha captado R$ 166,31 bilhões
em recursos, o maior valor anual da série histórica. Além do
depósito do auxílio emergencial nas contas poupança digitais
ao longo de oito meses em
2020, a instabilidade no mercado de títulos públicos nas fases

mais agudas da pandemia da covid-19 atraiu o interesse na poupança, mesmo com a aplicação
rendendo menos que a inflação.
Rendimento
Com rendimento de 70% da
taxa Selic (juros básicos da economia), a poupança rendeu apenas 1,63% nos 12 meses terminados em abril, segundo o Banco Central. No mesmo período,
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-15 (IPCA15), considerado prévia da inflação, atingiu 6,17%. O IPCA
cheio de março será divulgado
na próxima terça-feira (11) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A perda de rendimento da
poupança está atrelada a dois fatores. O primeiro são os juros

baixos. Atualmente a taxa Selic
está em 3,5% ao ano, depois de
ficar em 2% ao ano, no menor
nível da história, entre agosto de
2020 e março de 2021. O segundo fator foi a alta nos preços dos
alimentos e do dólar, que impactam a inflação desde o segundo
semestre do ano passado.
Para este ano, o Boletim Focus, pesquisa com instituições
financeiras divulgada pelo Banco Central, prevê inflação oficial de 5,04% pelo IPCA. Com a
atual fórmula, a poupança renderia pouco menos de 2,5% este ano,
caso a Selic permaneça em 3,5%
durante todo o ano. O rendimento
pode ser um pouco maior caso o
Banco Central aumente a taxa Selic nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). (Agencia Brasil)

Pandemia leva à retração de 6,7%
na atividade econômica, diz Firjan
Estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan) revela que a atividade econômica
no Brasil experimentou retração de 6,7% no período de 12
meses, iniciado em março de
2020, com o surgimento da
pandemia do novo coronavírus,
até fevereiro de 2021.
O levantamento do impacto
regional da pandemia nos três
grandes setores econômicos
mostra quais os estados brasileiros sofreram mais fortemente os efeitos da covid-19.
Para isso, os economistas da
Firjan usaram dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) para os três grandes setores da economia (indústria,
comércio e serviços).
O gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas
Goulart, disse na quinta-feira
(6) à Agência Brasil que somente 14 unidades da federação
têm informações mensais para
as pesquisas do IBGE. Juntos,
esses estados representam
87,8% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens
e serviços produzidos no país)
nacional.
Serviços
No setor de serviços, os estados da Bahia e do Ceará, que
têm maior peso do setor no PIB,
apresentam as piores taxas, de
-16,2,% e -15,3%, respectivamente. “Os estados que têm atividade de serviços mais forte
dentro da sua produção, do seu

PIB, acabaram tendo mais bens
impactados e sofrendo mais os
revezes da pandemia do novo
coronavírus, ao passo que os estados que têm indústria mais
forte acabaram sofrendo menos”, afirmou.
No Rio de Janeiro, onde o
setor tem peso de quase 70%
no PIB, a queda foi de 8,6%.
“São estados que têm atividade
de turismo também muito forte”, destacou o economista. Em
termos de país, a retração de
serviços atingiu 8,3%.
Além da Bahia, do Ceará e
do Rio de Janeiro, foram avaliados os resultados do Rio Grande do Sul (-13%), Pernambuco
(-14,6%), Espírito Santo (-7%),
São Paulo (-8,1%), Paraná (10,6%), Goiás (-7,2%), Minas
Gerais (-5,2%), Mato Grosso (2,2%), Santa Catarina (-2,9%) e
Pará (-0,7%). Na análise setorial, o setor de serviços teve taxa
positiva somente no Amazonas
(+0,6%), explicada pelo desempenho do segmento de logística, que teve grande escalada de
demanda por conta do crescimento das vendas ‘online’.
Comércio e indústria
No comércio, metade dos
estados analisados registrou
taxa negativa. São eles Bahia (8,5%), Rio Grande do Sul (6,7%), Ceará (-5,7%), São Paulo (-4,4%), Rio de Janeiro (4,2%), Goiás (-3,1%) e Paraná
(-1,2%).
No Brasil, a atividade do
comércio caiu 1,9% entre março de 2020 e fevereiro deste

ano. Pará teve o melhor desempenho no comércio (+8,1%),
explicado, principalmente, pelas vendas no e-commerce (
comércio eletrônico). O setor
evoluiu de forma positiva também em Pernambuco e Mato
Grosso (+0,1% cada), Santa
Catarina (+1,9%), Amazonas
(+2,4%), Minas Gerais
(+2,8%) e Espírito Santo
(+3,6%).
Segundo o economista, a indústria no Rio de Janeiro, em
especial a indústria extrativa,
conseguiu manter a trajetória de
produção, “mesmo em ano de
pandemia”. Isso fez com que a
atividade industrial do estado
impedisse uma queda maior da
atividade econômica no estado.
A atividade industrial caiu 2,1%
no estado, nos 12 meses analisados, metade da queda registrada para o setor no Brasil (4,2%).
A indústria registrou taxa
positiva somente em Pernambuco (+3%) e no Pará (+0,1%).
Nesse estado, o destaque vai
para a indústria extrativa, impulsionada pelas exportações de
mínério de ferro, informou
Goulart.
As maiores quedas no setor
industrial foram observadas no
Espírito Santo (-13,9%) e na
Bahia (-9,3%). Na Bahia, segundo Goulart, o estado sofreu
muito com a queda da produção
de veículos (-55,5% na taxa
acumulada em doze meses até
fevereiro de 2021), intensificada pelo fechamento da fábrica
da Ford, em Camaçari.

Ranking
O estudo traça ainda um
ranking de desempenho da atividade econômica, levando em
consideração o peso de cada
setor no respectivo PIB de cada
estado. A percepção é que os
estados com maior peso do setor de serviços no PIB tiveram
a maior queda em sua atividade
econômica nos doze meses avaliados. É o caso da Bahia (13,5%) e do Ceará (-12%). No
sentido inverso, o único estado
com aumento da atividade foi o
Pará (+0,6%).
Nos demais estados, a atividade econômica foi negativa
no Rio Grande do Sul (-10,5%),
em Pernambuco (-7,9%), no
Espírito Santo (-7,7%), em São
Paulo (-6,9%), no Paraná (6,8%), no Rio de Janeiro (6,6%), em Goiás (-5,1%), em
Minas Gerais (-2,9%), no Mato
Grosso (-2,5%), em Santa Catarina e no Amazonas (-2,1%
cada).
Para a Firjan, diante do comportamento crítico da atividade
econômica nos estados analisados, a velocidade e o sucesso
do programa de imunização
contra a covid-19 são fundamentais para que o país consiga
superar a crise gerada pela pandemia.
A partir da identificação do
padrão de recuperação das economias e dos três setores nesses estados, os economistas da
federação pretendem atualizar o
estudo, identificando a velocidade dessa recuperação. (Agencia Brasil)

Demanda por bens industriais
cai 1,2% em março, diz Ipea
A demanda por bens industriais na economia brasileira
teve queda de 1,2% em março,
na comparação com fevereiro,
segundo indicador divulgado
na quinta-feira (6) pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais é atualizado mensalmente e

mede o consumo de bens industrializados no Brasil, sejam eles
produzidos pela indústria local
ou importados.
Segundo a pesquisa, tanto a
produção nacional quanto as importações caíram em março. A
produção interna de bens industriais destinada ao mercado nacional teve queda de 3,9%. Já o
volume de bens industriais im-

portados caiu 0,4%.
Em 12 meses, o consumo
aparente de bens industriais acumula uma queda de 4,4%. Apesar disso, no acumulado de março de 2020 a março de 2021
houve alta de 12,9%.
O recuo no consumo de bens
industriais em março de 2021
em relação a fevereiro teve
como destaque o desempenho

do setor de bens de consumo
duráveis, no qual a retração chegou a 8,2%.
Quando são destrinchados os
setores da indústria, apenas oito
dos 22 tiveram alta na demanda.
A pesquisa informa ainda que a
queda nas indústrias extrativas de
6,1% foi mais intensa que nas de
transformação, de 2,1%. (Agencia Brasil)

Chanceler brasileiro diz que pretende
ampliar relações com China
O ministro das Relações
Exteriores, Carlos França,
disse na quinta-feira (6) que
o Brasil pretende ampliar e
diversificar as relações econômicas e comerciais que
têm com a China. Em audiência na Comissão de Relações
Exteriores do Senado, o chanceler acrescentou que a relação com o país asiático está
entre as prioridades do governo brasileiro.
Ao iniciar sua fala, o ministro das Relações Exteriores
disse que a China é um dos pa-

íses priorizados pelo Brasil e
que, além de ser o maior parceiro comercial, é um dos nossos cinco maiores investidores
estrangeiros.
“O comércio bilateral cresceu em 2020, apesar da pandemia, para volume recorde de
US$ 102,5 bilhões, com saldo
superavitário para o Brasil de
US$ 33 bilhões. Queremos um
relacionamento econômico e
comercial maior e mais diversificado com a China. Nossas exportações, ainda concentradas
em poucos produtos primários,

poderão expandir-se em quantidade e em variedade”, disse o
chanceler.
A afirmação foi feita após a
presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Kátia Abreu
(PP-TO), ter manifestado preocupação com a possibilidade de
as relações entre os dois países
serem “vetadas, atrapalhadas ou
impedidas”.
“Em 2020, a China absorveu
32,3% de exportações brasileiras, o que propiciou ao nosso
país superávit comercial de US$

33,8 bilhões. O Brasil responde
hoje por 4% de tudo que a China
importa, e esse número cresce
para 22% no caso do agronegócio. Temos espaço para
avançar. Caso a China cresça
a uma taxa anual de 4,6% na
próxima década, as exportações podem saltar de US$ 34
bilhões ao ano, para US$ 53
bilhões. Nada nem ninguém
pode vetar, atrapalhar ou impedir essa grande perspectiva
para nosso país”, disse a senadora ao abrir a audiência.
(Agencia Brasil)
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G20 promete
“financiamento total”
de compra de vacinas
pela OMS
Líderes de nações do G20 se comprometerão, pela primeira
vez, a financiar totalmente um esquema da Organização Mundial
da Saúde (OMS) para distribuir vacinas e remédios contra a covid-19 a nações mais pobres, mostra esboço das conclusões de
uma cúpula do bloco. A medida desbloquearia quase US$ 20 bilhões.
O documento, sujeito a alterações antes de uma cúpula de
saúde global a ser realizada em Roma no dia 21 de maio, diz que
os líderes das 20 maiores economias do mundo estão comprometidos com ações urgentes para aumentar a capacidade produtiva de tecnologias anticovid-19 neste ano, mas omite uma menção a dispensas de patentes de vacinas.
De acordo com o esboço, pela primeira vez os líderes expressarão um compromisso explícito de “financiar justa e totalmente a estratégia de Acesso ao Acelerador de Ferramentas contra a Covid-19 (ACT-A)”, que é o esquema da OMS para tornar
vacinas e remédios contra a doença e exames disponíveis a todo
o mundo.
O esquema foi lançado em abril de 2020 e ainda está profundamente subfinanciado – dos mais de US$ 34 bilhões que busca
para desenvolver, adquirir e distribuir vacinas e remédios anticovid em todo o mundo, ainda carece de US$ 19 milhões.
Em comunicados anteriores, líderes do G20 disseram que
tratarão das necessidades financeiras globais, mas sem assumir
nenhum compromisso financeiro firme. Na quarta-feira (5), ministros das Relações Exteriores do G7, cujos países são todos
membros do G20, reiteraram o desejo de dar apoio financeiro
ao esquema, mas não chegaram a dizer que atenderão todas as
suas necessidades financeiras. (Agencia Brasil)

Índia vê covid-19 se
espalhar em áreas
rurais e tem
recordes diários
A esperança de que a segunda fase de covid-19 da Índia estava
prestes a atingir um pico se desfez na quinta-feira (6). O país
registrou recordes diários de infecções e mortes, enquanto o
vírus se espalha de cidades para vilarejos da segunda nação mais
populosa do mundo.
A Índia registrou o recorde de 412.262 novos casos da doença nas últimas 24 horas e um recorde de 3.980 mortes. As infecções por covid-19 já ultrapassam 21 milhões, e o total de óbitos
é de 230.168, mostram dados do Ministério da Saúde.
Especialistas do governo haviam previsto um pico de infecções da segunda fase na quarta-feira (5).
“Isso detém temporariamente as especulações sobre um
pico”, disse Rijo M John, professor do Instituto Indiano de Administração de Kerala, estado do sul, no Twitter.
Como os hospitais estão em busca de leitos e oxigênio por
causa da disparada de infecções, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, em relatório semanal, que a Índia foi responsável por quase metade dos casos de covid-19 notificados
globalmente na semana passada e por um quarto das mortes.
O país tem 3,45 milhões de casos ativos. Os especialistas
dizem que os números reais da Índia podem ser de cinco a dez
vezes maiores do que a contagem oficial.
A crise de covid-19 é mais aguda na capital, Nova Delhi, entre outras cidades, mas em áreas rurais – que abrigam quase 70%
da população de 1,3 bilhão de habitantes – a rede de saúde pública limitada está criando mais desafios.
“A situação se torna perigosa nos vilarejos”, disse Suresh
Kumar, coordenador de campo da Manav Sansadhan Evam Mahila Vikas Sansthan, uma instituição de direitos humanos.
Em alguns vilarejos de Uttar Pradesh, estado do norte que
abriga cerca de 200 milhões de pessoas e onde a instituição atua,
“há mortes quase em uma de duas casas”, disse Kumar.
“As pessoas estão assustadas e recolhidas em casa com febre
e tosse. Os sintomas são todos de covid-19, mas sem informações disponíveis muitas pensam que é a gripe sazonal”.
Em Nova Delhi, menos de 20 dos mais de 5 mil leitos de tratamento intensivo de covid-19 ficam livres em qualquer momento.
No escritório de um crematório hindu da capital, o chão e as
prateleiras estão repletos de potes de argila, pacotes plásticos e
contêineres de aço cheios de cinzas das muitas vítimas da doença da cidade em que foram cremadas. (Agencia Brasil)

Indicador de mercado de
trabalho da FGV sobe
1,6 ponto em abril
O Indicador Antecedente
de Emprego (Iaemp), calculado pela Fundação Getulio
Va rgas (FGV), cresceu 1,6
ponto de março para abril deste ano. Com isso, o indicador
chegou a 78,7 pontos, recuperando 18% da queda acumulada nos três meses anteriores.
O indicador encontra-se
abaixo do patamar de fevereiro de 2020, período pré-pandemia de covid-19, que estava em 92 pontos.
O Iaemp busca antecipar
tendências do mercado de trabalho brasileiro para os próximos meses, com base em

entrevistas com consumidores e empresários da indústria
e dos serviços.
“O resultado mantém o indicador em patamar baixo refletindo as dificuldades do
mercado de trabalho em retornar ao nível anterior à pandemia. O avanço no programa
de vacinação e a redução da
incerteza podem contribuir
para a retomada do processo
de recuperação interrompido
com o agravamento da pandemia e ajudar com que as empresas se sintam mais seguras
para voltar a contratar”, disse
o economista da FGV Rodolpho Tobler. (Agencia Brasil)
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Brasil precisa fortalecer produção
de insumos, diz Queiroga em CPI
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na quintafeira (6) em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia do Senado
que o Brasil não pode ficar “refém” da importação de insumos
estratégicos para a produção de
vacinas contra a covid-19. Para
que isso não ocorra, o médico
insistiu na necessidade de fortalecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS), o que também se
estende ao complexo industrial.
Ao falar sobre o elevado
número de óbitos de pacientes internados com o vírus,
Queiroga destacou a necessidade de preparar melhor os

profissionais de saúde e comentou sobre a importância
de aprimoramento dos serviços de telessaúde e do
compartilhamento de conhecimentos entre os hospitais.
Indagado por parlamentares
sobre um cronograma definitivo
da vacinação no país, o ministro da Saúde disse que a agenda é atualizada semanalmente a
partir de uma série de variáveis
como atrasos na entrega de
insumos e de doses prontas.
Para Queiroga, é preciso fortalecer a produção do Instituto
Butantan, da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), conseguir mais doses prontas para

acelerar a vacinação do grupo
prioritário e partir para a imunização da população como um
todo.
O ministro também voltou
a criticar a inclusão de novos
grupos para vacinação por estados e municípios, sem o aval
da União, sob pena de
desarmonização do Plano Nacional de Imunização (PNI).
Marcelo Queiroga reconheceu que há uma divisão na classe médica sobre a adoção ou não
de um tratamento precoce da
covid-19. Diante disso, afirmou
que a pasta está reunindo a opinião de diversas sociedades científicas sobre o tema para che-

gar a um consenso e “pacificar”
a questão. A partir desse levantamento, um protocolo com diretrizes sobre o assunto será
colocado em consulta pública
para deliberação das autoridades o mais rapidamente possível.
Vencida essa etapa, o ministro disse que a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (Conitec),
responsável pela definição de
protocolos clínicos, terá 180 para
definir uma conduta, mas que
frente à urgência da medida, vai
pedir que a deliberação seja tomada o mais brevemente possível. Apesar disso, o médico con-

siderou que a questão do tratamento precoce não é decisiva no
enfrentamento à pandemia, segundo ele, a vacinação e medidas não farmacológicas são mais
importantes.
Depoimentos
O diretor-presidente da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ( Anvisa), Antonio
Barra Torres, também seria ouvido na quinta-feira pela CPI.
Mas, diante do grande número
de inscritos para fazer perguntas ao ministro da Saúde, o
colegiado decidiu reagendar a
ida de Barra Torres ao Senado
para a próxima terça-feira (10).

Como cada senador tem cinco minutos para fazer perguntas mais 10 minutos para réplica
e tréplica, o presidente da CPI,
senador Omar Aziz (PSD-AM),
avaliou que será impossível ouvir mais de uma pessoa por dia e
que esse esquema terá que ser
reavaliado.
Pelo novo cronograma, na
quarta-feira (11) será a vez de a
CPI ouvir o ex-secretário de Comunicação do governo Fábio
Wajngarten. Na quinta-feira (12),
a comissão ouvirá o representante da Pfizer, de manhã, e o exministro das Relações Exteriores
Ernesto Araújo, na parte da tarde. (Agencia Brasil)
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Formação de Condutores Pedruzzi Ltda.ME ajuizaram ação
de sustação de protesto, objetivando seja julgada procedente,
sustando-se definitivamente o protesto da cambial dos títulos
00014644 e 00014645, oficiando-se ao 4º TPLT da Capital,
condenando a ré ao pagamento das custas processuais e
verbas advocatícias. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital de citação,para que em 15 dias a fluir do prazo supra,
conteste o feito,sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se curador especial em caso de revelia. NADA MAIS [6,7]

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1010938-67.2019.8.
26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª
Vara Cível Central/SP. Faz saber a Antonio Edilson Veloso
Lima CPF 225.079.818-49 e Isabel Abigail Moura Lima CPF
021.612.318-63,que Condomínio Zuraida ajuizou ação comum, para cobrança de R$ 18.695,84 (fev/2019), referente a
débitos da unidade 16, integrante do condomínio autor, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.Estando os réus em lugar incerto,expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo
supra,contestarem a ação,sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2021. [06,07]

RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
SUBORDINADA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DA GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A)
A RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S.A), companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal
Arcoverde nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 21.976.484/0001-89, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem informar os senhores titulares da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, para colocação privada, da Ruge Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A) (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), acerca da alteração da forma de realização da
Assembleia Geral de Debenturistas a ser realizada em primeira convocação em 17 de maio de 2021, às 10h,
conforme edital publicado no jornal “O Dia” nas edições de 30 de abril, na edição única de 01, 02, 03 de maio de 2021
e na edição de 04 de maio de 2021 (“Edital de Convocação Original”), nos termos do artigo 71 da Lei 6.404/76,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.As.”), e da cláusula 4 do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Colocação
Privada, da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.” (“Escritura”), que será realizada exclusivamente de
forma digital, inclusive para ﬁns de voto, por meio de sistema eletrônico, através por meio da plataforma Zoom,
conforme previsto no art. 127 e no §2° do art. 124 da Lei das S./As. e na Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada (“Assembleia” e/ou “AGD”), a ﬁm de discutir e deliberar sobre os itens constantes no Edital
de Convocação Original, não havendo qualquer alteração na Ordem do Dia, ﬁcando assim ratiﬁcadas todas as informações indicadas no Edital de Convocação Original que não tenha sido alterado pela presente rerratiﬁcação. Informações
Gerais: (i) Nos termos do artigo 1º, inciso III, da Instrução CVM 481, a AGD será realizada de modo exclusivamente
digital, sendo admitida a participação e o voto durante a AGD somente por meio de sistema eletrônico. Ademais, a AGD
será realizada por meio de vídeo conferência, via plataforma eletrônica Zoom, conforme previsto na Instrução CVM 481,
sendo a assinatura da ata realizada digitalmente, conforme previsto no artigo 121 e parágrafo único do artigo 127 da Lei
das S.As.; (ii) nos termos do artigo 5º, parágrafo terceiro, da Instrução CVM 481, o Debenturista que pretender participar
da AGD, deverá encaminhar os documentos listados no item “(iii)” abaixo preferencialmente em até 2 (dois) dias antes
da realização da AGD. Será admitida a apresentação dos documentos referidos no item acima por meio de protocolo
digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo quarto, da Instrução
CVM 481; (iii) observado o disposto na Instrução CVM 481, e, de acordo com o item “(ii)” acima, os Debenturistas
deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails juridico.ops@vert-capital.com, ri@vert-capital.
com e assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: (1) quando pessoa física, documento
de identidade; (2) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do
Debenturista; e (3) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação
na AGD, obedecidas as condições legais; (iv) após o horário de início da AGD, os Debenturistas que tiverem sua presença
veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica
de realização da AGD, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos.
São Paulo, 05 de maio de 2021 - Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA|1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO|DA
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA” e “CRA”, respectivamente) da 1ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na
Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 ( “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e
os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral de Titulares
dos CRA (“Assembleia”), a ser realizada em 07 de junho de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão dos Certiﬁcados de Recebíveis de Agronegócio da 1ª Série da 2ª
Emissão da Emissora, celebrado em 21 de novembro de 2018 e conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) A não decretação do Vencimento Antecipado Não Automático das Debêntures,
conforme Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Vicunha Têxtil S.A., celebrado em 19 de novembro de 2018, conforme aditada (“Escritura de Emissão”, “Debêntures” e “Devedora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 5.2, alínea “(xvi)” da Escritura de Emissão e consequentemente dos
CRA, nos termos da cláusula 7.5, alínea “(xvi)” do Termo de Securitização, em razão do desenquadramento dos Índices Financeiros, veriﬁcado pela Emissora no 4º Trimestre de 2020; e, b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível
(i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia será instalada em
primeira convocação, com a presença de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
mais 1 (um) dos CRA em circulação e, em eventual segunda convocação, com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio
deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão
via internet, sem possibilidade de participação de forma presencial ou de envio de instrução de voto previamente, com
link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da
Emissora para gestão@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo
ser encaminhado até o horário de início de realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a
representação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos
para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora
disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 06 de maio de 2021.
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (Uma empresa do Grupo ISEC)

Bari Securitizadora S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35300363591
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária dos
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 66ª
Série da 1ª Emissão da Bari Securitizadora S.A.
(em rerratificação ao Edital de Convocação publicado em 5 de maio de 2021,
no jornal “O DIa”, do Estado de São Paulo)
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 66ª Série da 1ª Emissão da Bari
Securitizadora S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 7 do “Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 66ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Bari Securitizadora S.A.” (“Termo
de Securitização”), e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de
São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 na
qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) a participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI,
em primeira convocação, a ser realizada no dia 24 de maio de 2021, às 10h30, (em rerratificação ao Edital de Convocação
publicado em 5 de maio de 2021, no jornal “O DIa”, do Estado de São Paulo) (“Assembleia”), de modo exclusivamente
digital, por videoconferência online na plataforma Microsoft Teams, administrada pela Emissora, sem possibilidade de
participação de forma presencial, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020
(“Instrução CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado individualmente aos titulares dos CRI devidamente habilitados nos
termos deste Edital, cujo teor será disponibilizado para consulta dos Titulares de CRI através do website https://ri.logcp.com.br/,
a Emissora convoca os titulares de CRI para deliberar sobre a: (i) aprovação ou não da retificação da área do imóvel do projeto
Log Maracanaú uma vez que o projeto aprovado em 2013 contou com medidas divergentes das atuais após retificação para
as áreas a seguir indicadas que, de forma que a área total passa a ser de 112.246,68 m² (antes de 107.788,02 m²): (i.i) área
do Galpão 01 (Matrículas 25.286 a 25.296), do projeto aprovado em 2013 era de 21.469,39 m², e com a retificação do projeto
passará a ser de 21.654,28 m²; (i.ii) área do Galpão 02 (Matrícula 16.286), do projeto aprovado em 2013 era de 19.516,28m², e
com a retificação do projeto passará a ser de 19.864,35 m²; (i.iii) área do Galpão 03 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado
em 2013 era de 30.609,61 m², e com a retificação do projeto passará a ser de 32.851,58 m²; (i.iv) área do Galpão 04 (Matrícula
16.822), do projeto aprovado em 2013 era de 11.983,21 m², e com a retificação do projeto passará a ser de 12.087,09 m²; área
do Galpão 05 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado em 2013 era de 11.983,21 m², e com a retificação do projeto passará a
ser de 25.969,38 m²; e (i.v) área do Galpão 06 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado em 2013 era de 12.226,32 m² e com
a retificação o Galpão 06 deixa de existir. (ii) se aprovado o item anterior, autorizar a Emissora a fornecer as declarações que se
fizerem necessárias ao Oficial de Registro de Imóveis competente, em nome dos Investidores, para que a retificação das áreas
sejam devidamente registradas nas matrículas imobiliárias; (iii) o aditamento do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Imóveis em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado entre a Log Maracanaú, a Log e a Emissora
(“Contrato de Alienação Fiduciária”), considerando a retificação de área indicada no item (i) acima, e a cisão parcial de 50%
(cinquenta por cento) da Log Maracanaú, que implicou na transferência de parte do seu acervo para Log Commercial Properties
e Participações S.A. de forma que no Contrato de Alienação Fiduciária sejam feitos os seguintes ajustes: (iii.i) alteração da
descrição das proprietárias do Imóvel (conforme termo definido no Contrato de Alienação Fiduciária) e das Garantidoras, sendo
50% do Imóvel de titularidade da Log Maracanaú, e 50% de titularidade da Log Commercial Properties e Participações S.A.;
(iii.ii) ajuste da descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária conforme a retificação de área, para ficar ao final que 100%
do Imóvel está onerado em favor da Emissora; (iv) autorização à Emissora, conjuntamente com a Log Maracanaú, Log e o
Agente Fiduciário, para que pratiquem todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima, incluindo, mas não se
limitando, a celebração dos aditamentos dos Documentos da Operação que sejam necessários para fazer frente às deliberações,
bem como aprovar que o prazo de 90 (noventa) dias para a Cedente comprovar o registro dos aditamentos perante os órgãos
competentes, a contar da data da assinatura de cada aditamento, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, desde que a Cedente
comprove perante a Emissora e o Agente Fiduciário que está agindo tempestiva e diligentemente para efetuar os respectivos
registros. Observado o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a Instrução CVM 625, os titulares dos CRI que
desejarem participar da Assembleia deverão encaminhar, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência
da realização da Assembleia, os documentos de representação (contrato/estatuto social, ata de eleição, procuração, documento
de identificação RG e CPF dos signatários) para o seguinte endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br com cópia para
pos-emissao@bariguisec.com.br. O link de acesso à plataforma eletrônica será disponibilizado pela Emissora apenas aos
titulares dos CRI que manifestarem interesse em participar da Assembleia, através dos endereços eletrônicos acima
informados, até o horário de sua instalação. Ademais, para fins deste Edital, os termos iniciados em letra maiúscula que não
estejam aqui definidos terão os significados que lhes são atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 7 de maio de 2021.
Bari Securitizadora S.A.

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
CNPJ/ME nº 61.573.184/0001-73 - NIRE 35.30004584-0
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
A Diretoria da Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. (“Companhia”) vem, na forma prevista no
artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da Companhia para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, às 15h do dia 19 de maio de 2021. Para atender às
exigências sanitárias e às recomendações do Governo do Estado de São Paulo para a contenção e
prevenção da pandemia de COVID-19, a Assembleia Geral Ordinária será realizada, excepcionalmente,
no Hotel Transamérica Berrini, localizado na Rua Quintana, 1012, salas Brooklin 1, 2, 3 e 4, na Cidade
e Estado de São Paulo, onde todos os protocolos sanitários poderão ser obedecidos para evitar a
aglomeração e respeitar o distanciamento entre pessoas. Os acionistas deverão deliberar sobre as
seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, que refletem ajustes contábeis e correspondentes reflexos no exercício social
de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2019 em decorrência dos
referidos ajustes contábeis; e (iii) deliberar sobre a remuneração da administração para o exercício
social de 2021. As demonstrações financeiras, documentos e informações relativos ao exercício findo
em 2020 foram encaminhadas aos Acionistas da Companhia em 16 de abril de 2021, dispensando a
publicação do Aviso aos Acionistas prevista no artigo 133 da Lei das S.A.. Diretoria.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima, com
sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º andar, Parte B, Jardim Paulista, CEP 01402001, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/ME nº 14.289.798/0001-48, NIRE 35.300.485.718, neste
ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Mário Múcio Eugênio Damha, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.498.374-2 SSP/SP e inscrito no CPF/
ME sob nº 121.006.708-08, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421,
8º andar, Parte B, Jardim Paulista, CEP 01402-001, São Paulo – SP, vem por meio da presente
declarar a quem possa interessar e para todos os ﬁns de direito, o extravio dos seguintes livros
societários: (i) Livro de Registro de Ações Nominativas, registrado e autenticado perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 31 de março de 2016, sob o nº 12687, nº ordem: 1;
(ii) Livro de Transferência de Ações Nominativas, registrado e autenticado perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP em 31 de março de 2016, sob o nº 12688, nº ordem: 1; (iii) Livro
de Registro de Atas das Assembleias Gerais, registrado e autenticado perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP em 31 de março de 2016, sob o nº 12685, nº ordem: 1; (iv) Livro
de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria, registrado e autenticado perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP em 31 de março de 2016, sob o nº 12683, nº ordem: 1; (v) Livro
de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração registrado e autenticado perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 31 de março de 2016, sob o nº 12684, nº
ordem: 1; e (vi) Livro de Presença dos Acionistas, registrado e autenticado perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP em 31 de março de 2016, sob o nº 12686, nº ordem: 1, que se
encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este, constatado pelos administradores da
Companhia na data de 06 de maio de 2021, de forma que a Companhia não mais possui referidos
Livros Societários em seus arquivos.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Brigadeiro
Luís Antônio, nº 3.421, 8º andar, Parte, Jardim Paulista, CEP 01401-001, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/ME
nº 21.262.638/0001-70, NIRE 35.300.471.776, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Sergio
Lima Gabionetta, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.368.765-X SSP/
SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º andar, Parte B, Jardim Paulista,
CEP 01401-001, São Paulo – SP, vem por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os
ﬁns de direito, que foi identiﬁcado o extravio dos seguintes livros societários: (i) Livro de Registro de Atas das
Assembleias Gerais, registrado e autenticado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
em 1º de junho de 2015, sob o nº 30143, nº ordem: 1; (ii) Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria,
registrado e autenticado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 1º de junho de
2015, sob o nº 30140, nº ordem: 1; (iii) Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração
registrado e autenticado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 1º de junho de 2015,
sob o nº 30144, nº ordem: 1; e (iv) Livro de Presença dos Acionistas, registrado e autenticado perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 1º de junho de 2015, sob o nº 30147, nº ordem: 1, que se
encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este, constatado pelos administradores da Companhia
na data de 06 de maio de 2021, de forma que a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em
seus arquivos, sendo certo que a totalidade das informações previstas nos referidos Livros Societários serão
brevemente reconstituídas mediante a abertura de novos Livros Societários em tempo hábil e atendendo aos
mais elevados padrões de governança corporativa aplicáveis à Companhia.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1009496-02.2015.8.26.0005 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara Cível,do Foro Regional V-São Miguel Paulista,Estado de São Paulo,Dr(a).Michel Chakur Farah,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)
LETÍCIA ALVES LADEIA,Brasileira,RG 475325746,CPF 372.157.888-06,que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Editora Positivo Ltda., alegando em síntese: A Autora possui crédito perante a Ré no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove
reais),representado pelos cheques nº000003,000006 e 000007,no valor de R$ 73,00 cada. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para que, no prazo de 15(quinze) dias, efetue o pagamento da quantia
devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que
ficará isento(a) do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo,
que fluirá a partir do prazo deste edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021.
[07]
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1113884-88.2017.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juíza de Direito da 9ª
Vara Cível-Foro Central Cível/SP. Faz saber a Millo Comercio de Moveis do Brasil Ltda. CNPJ 13.632.811/0001-57, que
Joyce Eire de Souza Baptista Marques ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente,declarando rescindidos
os contratos firmados entre as partes, condenando a ré na restituição ao autor dos pagamentos efetuados no total de
R$14.630,00, condenando ainda ao pagamento da multa contratual em reversão, no importe de R$12.958,00,
correspondente a 20% do valor total do contrato, atualizado e acrescidos das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de março de 2021. [06,07]
EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 102268287.2018.8.26.0005 ( U-140 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a
herdeiros de Alberto Goethe Assumpção e de Maria Nazareth Maciel Assumpção, a saber: Maria Stela Assumpção Quartim
Barbosa, Carlos Eduardo Quartim, Aparecida Guinnatto Caneloi, Anilsa Maria dos Santos, Vitor José de Lima, Sueli Conceição
de Lima; José da Costa e Souza, Maria Lopes e Souza, Antônio Lopes Victorino, Maria Catarina Victorino; Francisco Zaponni e
Alzira Justo Zaponni, representados por seu único herdeiro Vagner Alfredo Zaponni; Donato Gonçalves de Matos, Maria Alves
de Matos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Adilson Alves de Oliveira e Célia Maria Silva de Oliveira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel com formato triangular, localizado de esquina que é formada pelas Ruas José da
Cruz Camargo, nº 119 e 125 e Rua Sérgio Antunes de Andrade, nº 259 , Jardim das Oliveiras, Itaim Paulista, São Paulo / SP.,
com área de 427,67m2, contribuinte nº 134.316.0052-1,, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[06,07]
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 14ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 16º andar - salas 1608/1612 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6130 - São Paulo-SP - E-mail: sp14cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de vinte dias - Processo nº 1120571-52.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
CHRISWTOPHER ALEXANDER ROISIN, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a DSL
COMÉRCIO VAREJISTA S.A., CNPJ 13.204.572/0001-34, que lhe foi proposta
uma ação de DESPEJO por FALTA de PAGAMENTO por parte de BENCO
ADMINISTGRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EIRELI, relativamente ao imóvel situado na Rua Alvorada, nºs 1347 e 1349, esquina com a Rua Casa do Ator, nº
1060, Vila Olímpia, Capital, que lhe foi locado por contrato de 21.08.2015, cujo
débito no ajuizamento do feito importava em R$ 96.719,78. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, PURGUE a MORA pagando o débito atual com os
acréscimos legais e contratuais ou CONTESTE o feito. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2021.
07 e 08/05

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOSRICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITALDE CITAÇÃO, referente à usucapião administrativo, prenotado sob nº 812.485 em 26 de
janeiro de 2021 a requerimento de UBIRAJARA RAMOS JUNIOR, brasileiro engenheiro, RG nº 15.165.6289 SSP/SP, CPF nº 063.513.678-32 casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/
77 com MARIAJOSÉ MORAES ROSA RAMOS, brasileira, advogada, RG nº 3.601.356 SSP/SP, CPF nº
172.497.778-40, residentes e domiciliados na Rua Dr. Lopes de Almeida nº 92, FAZ SABER aos réus ausentes,
incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/
2017 da CNJ, visando à declaração de domínio sobre quatro prédios nºs 31, 35, 39 e 43 da Rua Dr. Assis de
Moura, cada um com a área construída de 133,00m2, no terreno medindo: 20,00m de frente, tendo do lado
direito 26,70m, do lado esquerdo 23,80m e nos fundos 18,50m, encerrando a área de 483,00m2, melhor
descrito e caracterizado na matrícula nº 166.230, deste Registro, cuja titularidade de domínio encontra-se em
nome de MANOEL JOSÉ CARNEIRO, português, casado, comerciante, RG nº 194.779, RE nº 86.019, CPF
nº 005.347.498-87, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Dr. Lopes de almeida nº 92, alegando e
comprovando posse mansa e pacifica a mais de 15 anos, somando a posse de seus antecessores. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze)
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos
autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 29 de abril de 2021.
07 e 22/05

Soebe Construção e Pavimentação S.A.

1,5(&13-0)
         

'DWDKRUiULRHORFDOjVKQDVHGHGD&RPSDQKLDQD$YHQLGD)ULHGULFK9RQ9RLWKQ*DOSmR3DUTXHGDV1Do}HV&(3
QRPXQLFtSLRGH63(VWDGRGH633UHVHQoD$FLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDO&RQYRFDomR'LVSHQVDGDQRV
WHUPRVGRDUWLJRGD/HLWHQGRHPYLVWDDSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDV&RPSRVLomRGDPHVD3UHVLGHQWH0LFKHO
0DWLOGHGH1RYDHV6HFUHWiULR(PLO%H\UXWL2UGHPGRGLD L /HLWXUDGLVFXVVmRHYRWDomRGDVFRQWDVGDDGPLQLVWUDomRGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHEDODQoRSDWULPRQLDOUHODWLYRVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHP LL 'HVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRH LLL 2XWURVDVVXQWRV
GHLQWHUHVVHJHUDO'HOLEHUDo}HV$EHUWRVRVWUDEDOKRVR6U3UHVLGHQWHVROLFLWRXDR6U6HFUHWiULRTXHSURFHGHVVHjOHLWXUDGDRUGHPGRGLD'DQGR
LQtFLRjVGHOLEHUDo}HVFRPUHODomRDRLWHP L GDRUGHPGRGLDR6U3UHVLGHQWHHVFODUHFHXTXHRVGRFXPHQWRVSUHYLVWRVQRDUWLJRGD/HL
UHODWLYRVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPHPHVSHFLDODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHREDODQoRSDWULPRQLDOIRUDPSXEOLFDGRV
QR'LiULR2ILFLDOGR(VWDGRGH63IOVHGHHQRMRUQDO2',$63IOVHGLomRGH$SyVOHLWXUDGRVGRFXPHQWRV
RVDFLRQLVWDVGHFLGLUDPDSURYiORVSRUXQDQLPLGDGHUDWLILFDQGRWRGRVRVDWRVSUDWLFDGRVSHODDGPLQLVWUDomR4XDQWRDRLWHP LL RVDFLRQLVWDV
GHFLGLUDPTXHGROXFUROtTXLGRDSXUDGRQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHQRPRQWDQWHGH5 GH]HVVHWHPLOK}HVVHLVFHQWRVH
QRYHQWDHVHWHPLOYLQWHHQRYHUHDLVHFLQTXHQWDFHQWDYRV 5 GRLVPLOK}HVQRYHFHQWRVHYLQWHHTXDWURPLOTXDWURFHQWRVHVHVVHQWD
HWUrVUHDLVHFLQFRFHQWDYRV IRUDPGLVWULEXtGRVDRVDFLRQLVWDVHRUHVWDQWHGHVWLQDGRjFRQWDGH5HVHUYDGH/XFURV3RUILPTXDQWRDRLWHP LLL 
GDRUGHPGRGLD´RXWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVVHJHUDOµIRLRIHUHFLGDDSDODYUDDTXHPGHODTXLVHVVHID]HUXVRHFRPRQmRKRXYHPDQLIHVWDomRGH
QHQKXPGRVSUHVHQWHVR6U3UHVLGHQWHGHFODURXHQFHUUDGDDDVVHPEOHLDGHWHUPLQDQGRDODYUDWXUDGDSUHVHQWHDWDTXHGHSRLVGHUHGLJLGDIRLOLGD
HDSURYDGDSRUWRGRVRVSUHVHQWHV´$SUHVHQWHpFySLDILHOGDDWDODYUDGDQROLYURSUySULRµ0LFKHO0DWLOGHGH1RYDHV3UHVLGHQWH(PLO%H\UXWL
6HFUHWiULR$FLRQLVWDV(3$+(PSUHVD3DXOLVWDGH$VIDOWR/WGD(PLO%H\UXWL0LFKHO0DWLOGHGH1RYDHV(PDEH(PSUHHQGLPHQWRVH
3DUWLFLSDo}HV(LUHOL(PLO%H\UXWL-XFHVSQHP*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -RVp/XL]GH-HVXV9LHLUDQD
IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  %59 9,*,/Æ1&,$ ( 6(*85$1d$ /7'$  (33 &13-  TXH
OKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH/RFDGRUD)%(,5(/,REMHWLYDQGRHPVtQWHVH
D FREUDQoD GH YDORUHV D WtWXOR GH ORFDomR GH YHtFXOR H DFHVVyULRV WRWDOL]DQGR 5  GX]HQWRV H TXDUHQWD
HXPPLOQRYHFHQWRVHTXDUHQWDHWUrVUHDLVGH]HVVHWHFHQWDYRV SDUDTXHUHQGRQRSUD]ROHJDOGH TXLQ]H GLDV
FRQWDGRV DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD j SUHVHQWH DomR 1mR VHQGR DSUHVHQWDGR
UHVSRVWDDDomRQRSUD]ROHJDOGH TXLQ]H GLDVRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL11$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGH
(',7$/'(&,7$d235$=2',$6352&1$00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0DULDQDGH6RX]D1HYHV6DOLQDVQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5 D &HURQL *HVWmR GH 1HJyFLRV /WGD &13-   TXH 6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR
6D~GH OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR
FRQWUDWR GH VHJXUR VD~GH QD PRGDOLGDGH 30(3HTXHQD H 0pGLD (PSUHVD DSyOLFH Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD
HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR
RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR
GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR
UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH
 XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLR
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGR
HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U5RGULJR*DOYmR0HGLQD-XL]GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD3ROLWUDQV7UDQVSRUWHGH&DUJDV/WGD &13-
  TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU &ODUR 6$ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD
DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD
DLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWD
GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD
DSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLD
VH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV
DXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHDEULOGHH
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 5RGULJR *DOYmR 0HGLQD -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D 9DOGL 6DQWRV$QGUDGH &3)  
TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU ÆQJHOR -RVp +\SSROLWR 7ULJXHLULQKR H 0iUFLD
3HOOHJULQR 7ULJXHLULQKR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR
GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD
GHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H
GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR
6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO
GHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH 'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U)$%,2'(628=$3,0(17$QDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D 7RWDOJHVW 3DUWLFLSDo}HV 6$ &13-   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV
DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU $$$ $GYRJDGRV FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR
H[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 PDUoRGH (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD
GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD
HDYDOLDomR)LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPD
LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 52'5,*25$026QDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D 'DQLHO 6HUJLR /HFXRQD 9DUHOD &3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR
&RPXP DMXL]DGD SRU 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH ,VUDHOLWD %UDVLOHLUD +RVSLWDO $OEHUW (LQVWHLQ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH
FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR
VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH
PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW 
GR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUD
RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U9DOGLUGD6LOYD4XHLUR]-XQLRU-XL]
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD5$0DFKDGR(OHWU{QLFRV &13-
  H 5XEHQV$QW{QLR 0DFKDGR &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU *H
,OXPLQDomRGR%UDVLO&RPpUFLRGH/kPSDGDV/WGDHPIDFHGH$OO7HFK,PSRUWDGRUDH'LVWULEXLGRUDGH/kPSDGDV/WGD
&13-   IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
PDQLIHVWHPVH VREUH R SHGLGR GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GD HPSUHVD $OO 7HFK  ,PSRUWDGRUD H
'LVWULEXLGRUD GH /kPSDGDV /WGD &13-   UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV (VWDQGR RV UHTXHULGRV
HPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDORTXDOVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQR
VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR
&3&63DRVGHDEULOGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD3UHVWDomRGH6HUYLoRV
5HTXHUHQWH)XQGDomR6mR3DXOR5HTXHULGR)HOLSH1DUWLV(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 021,&$',
67$6,QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R )(/,3(1$57,6%UDVLOHLUR6ROWHLUR5*&3)TXHOKH
IRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH)XQGDomR6mR3DXORSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 MXOKRGH 
GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVUHIHUHQWHDRVPHVHVGHQRYHPEURHGH]HPEURGHGRFXUVR
GH'LUHLWR(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR
DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
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&3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU)XQGDomR6mR3DXOR
HQWLGDGHPDQWHQHGRUDGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR$VVXQomR81,)$,FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXOR
H[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 QRYHPEURGH (VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD
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H[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
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GHH
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0038709-03.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. Faz saber a Vip Cred Soluções Imediatas Ltda., CNPJ
09.505.295/0001-22, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Rezende Andrade, Lainetti e Voigt
Sociedade de Advogados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de fevereiro de 2021.
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0038696-04.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 44ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. Faz saber a Vip Cred
Soluções Imediatas Ltda., CNPJ 09.505.295/0001-22 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por Banco Daycoval S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 427.816,94, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de fevereiro de 2021.
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INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35300511034 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 20 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: 20.04.2021, às 09h00, na sede da Infra SP Participações e Conces- Conselho de Administração ou, na sua ausência, por quaisquer de seus membros. O secretário
sões S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, 4º Andar, Bloco B, Sala 01, será nomeado pelo presidente da respectiva reunião. Artigo 15. As reuniões do Conselho de
04551-065, São Paulo. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social Administração instalam-se com a presença de maioria simples de seus membros. Artigo 16.
da companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404/76 Competirá ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da Companhia, de(“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos vendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as seguintes matérias: a) Eleger os membros da
acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 3. Publicações Prévias: O Relatório Diretoria Executiva e ﬁxar as suas atribuições; b) Aprovar a realização de investimentos e desda Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do pesas de capital em valores acima de R$ 5.000.000,00; c) Aprovar (i) a emissão de debêntures
Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstra- pela Companhia, e (ii) a emissão pública pela Companhia de quaisquer outros títulos ou valoção dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório res mobiliários de dívida, independentemente do valor; d) Aprovar, previamente à sua celebrados Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, foram ção, contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo contratual) entre a Compapublicados no dia 19.03.2021, no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo, páginas 135 a 138 e nhia e qualquer Parte Relacionada, conforme deﬁnido nos documentos de governança do
no jornal “O Dia SP”, páginas 15 e 16. 4. Mesa: Presidente: Waldo Edwin Pérez Leskovar e Grupo CCR, que contempla, dentre outras, a deﬁnição prevista nas normas contábeis vigenSecretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Em matéria ordinária: (i) Tomar as tes, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relaciocontas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas nadas, a R$ 1.000.000,00; e) Aprovar, previamente à sua celebração, de contratos de mútuo
ao exercício ﬁndo em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia entre a Companhia e qualquer Parte Relacionada, conforme deﬁnido nos documentos de goreferente ao exercício social de 2021; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do vernança do Grupo CCR, que contempla, dentre outras, a deﬁnição prevista nas normas conexercício social encerrado em 31.12.2020; (iv) ﬁxar o montante da verba global para a remu- tábeis vigentes, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operaneração dos administradores; (vi) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; e Em ma- ções relacionadas, a R$ 5.000.000,00; f) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos e
téria extraordinária: (vii) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia. 7. aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo contratual) com qualquer terceiro, com vaDeliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e dis- lor superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$
cussões, aprovaram: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o 20.000.000,00; g) Aprovar a aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência e/ou a
artigo 130, § 1º, da LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor superior, em uma única
LSA; Em matéria ordinária: (ii) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a De- operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00; h) Aprovar doamonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das ção, pela Companhia, de quaisquer bens ou direitos, cujo valor seja igual ou superior, em uma
Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicati- única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 100.000,00; i) Aprovar a
vas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, concessão de garantias ou contragarantias pela Companhia em valores superiores, em uma
publicados conforme o item “Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00, ﬁcando veKPMG Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de dadas as garantias em favor de terceiros, inclusive acionistas; j) Aprovar qualquer ato, emprés18.03.2021; (iii) O orçamento de capital para o exercício social de 2021, no valor de R$ timos e/ou ﬁnanciamentos a serem tomados pela Companhia, em valores superiores, em uma
250.084.305,28; (iv) Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia aprovadas única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00, sendo veno item (ii) acima, que o “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício so- dados aqueles cujos prazos de amortização excedam o termo ﬁnal do Contrato de Concessão;
cial encerrado em 31.12.2020, no montante R$ 1.228.841.621,01, tenha a seguinte destina- k) Aprovar o resgate, amortização, recompra ou qualquer outro título de negociação com as
ção: a) Considerando que o saldo da Reserva Legal e das Reservas de Capital já constituídas ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia; l) Aprovar a assinatura, pela
na Companhia, no valor de R$ 488.233.200,00, perfaz 30% de seu capital social, faz-se des- Companhia, de quaisquer aditamentos ao Contrato de Concessão; m) Manifestar-se sobre as
necessária nova constituição, conforme permitido pelo artigo 193, caput, da LSA; b) Distribui- demonstrações ﬁnanceiras, instruídas pelo parecer dos auditores independentes, relatório da
ção de dividendos, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, no total de R$ administração e contas apresentadas pela Diretoria; n) Examinar, opinar e propor à Assem842.896.178,24, sendo: (i) dividendos intermediários no montante de R$ 12.000.000,00, cor- bleia Geral a distribuição de dividendos, bem como deliberar, ad referendum da Assembleia
respondentes a R$ 0,007373525602110 por ação ordinária, à conta da totalidade dos lucros Geral, sobre a distribuição de dividendos intermediários, bem como aprovar o pagamento ou
apurados entre 1º.01.2020 e 30.09.2020, conforme aprovado pelo Conselho de Administra- crédito de juros sobre o capital próprio em cada exercício social, nos termos dos artigos 30, 31
ção em reunião realizada em 18.11.2020, já pagos em 23.12.2020, com base na posição e 32 deste Estatuto Social; o) Nomear e/ou destituir os auditores independentes da Compaacionária da mesma data e; (ii) dividendos intermediários no montante de R$ 830.896.178,24, nhia; p) Convocar a Assembleia Geral dos acionistas, sempre que necessário ou exigido por lei;
correspondentes a R$ 0,510552853578986 por ação ordinária, à conta da totalidade dos lu- q) Aprovar a propositura de ações judiciais contra os poderes públicos federal, estaduais ou
cros apurados entre 1º.01.2020 e 30.09.2020, sendo: (i) R$ 815.896.178,24, correspondentes municipais, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais; r) Fiscalizar a gestão da Direa R$ 0,51055285378986 por ação ordinária, já pagos em 26.11.2020 e; (ii) 15.000.000,00, toria Executiva, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações socorrespondentes a R$ 0,009216907, já pagos em 23.12.2020, conforme aprovado pelo Con- bre contratos celebrados e/ou em vias de celebração, e sobre quaisquer outros fatos ou atos
selho de Administração em reunião realizada em 24.11.2020, com base na posição acionária administrativos que julgar de seu interesse; s) Aprovar a Política de Transações entre Partes Reda mesma data; e c) Juros sobre capital próprio com base no Patrimônio Líquido, no valor de lacionadas; e t) Aprovar operações ou contratações de “hedge” a serem realizados pela ComR$ 15.850.000,00, correspondentes a R$ 9,73919839945, por lote de mil (1.000) ações ordi- panhia que não se enquadrem na política ﬁnanceira do Grupo CCR. § único. A aprovação de
nárias, conforme aprovado Assembleia Geral Extraordinária em 16.12.2020, ad referendum quaisquer matérias previstas no artigo 16 deverá observar, no que for aplicável, os documendesta Assembleia e pagos em 23 de dezembro de 2020, com base na composição acionária tos de governança do aprovar operações ou contratos de hedge a serem realizados pela Comdaquela data; d) Dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras da Compa- panhia, ou suas Controladas que não se enquadrem nas políticas ﬁnanceira e de riscos de
nhia de 2020, no montante de R$ 325.556.000,00, correspondentes à R$ 200,04129174337 mercado previamente aprovadas pelo Conselho de Administração da CCR S.A.. Artigo 17. As
por lote de mil (1.000) ações ordinárias, os quais serão pagos até 30.04.2021, com base na deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos seus
posição acionária desta Assembleia; e) Que parte do saldo de lucros restante, no montante membros. Artigo 18. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das rede R$ 39.920.000,00, correspondentes a R$ 24,52926183635 por lote de mil (1.000) ações uniões pessoalmente, por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualordinárias, inicialmente destinado à constituição de “Reserva de Retenção de Lucros”, deve- quer outro meio de comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reurá ser distribuído como dividendos adicionais, sendo estes pagos até 30.04.2021, com base nião. Nesse caso, serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente
na posição acionária desta Assembleia; e f) Após as destinações acima, restará o saldo da ata ou enviar por escrito sua concordância com o respectivo conteúdo. Serão considerados váconta de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia será de R$ 4.619.442,77. (v) A ver- lidos os votos dos membros do Conselho de Administração que tenham sido enviados, por esba global e anual para remuneração dos membros da Administração da Companhia de até crito, antes da reunião do Conselho de Administração. Artigo 19. Serão lavradas no livro próR$ 5.000.000,00, incluindo honorários, eventuais gratiﬁcações, seguridade social e benefícios prio as atas das reuniões do Conselho de Administração, que adquirirão validade e eﬁcácia
que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de ad- mediante a assinatura de tantos conselheiros quantos necessários para constituir. Capítulo
ministrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encar- VI - Diretoria: Artigo 20. A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competingos sociais e de FGTS que forem devidos, ﬁcando a cargo do Conselho de Administração da do-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da
Companhia a ﬁxação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de repre- Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 21. A Diretoria é composta por, no
sentação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício mínimo, 2, e, no máximo, 03 Diretores de reconhecida competência proﬁssional, eleitos e dessocial de 2021, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente aos Dire- tituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato uniﬁcado de 2 anos, permitida a reetores Estatutários e Diretores Não-Estatutários da Companhia, vez que os membros do Con- leição. Artigo 22. Dentre os Diretores eleitos, 1 será designado Diretor Presidente e 2 Diretoselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual; e (vi) A dispensa de res sem designação especíﬁca, sendo permitido o acúmulo de cargo da Diretoria da Compainstalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA. Em nhia por uma mesma pessoa. § 1°. Nos impedimentos ou ausências de qualquer um dos Dimatéria extraordinária: (vii) A reforma do Estatuto Social da Companhia, a ﬁm de ade- retores, qualquer um dos demais poderá substituí-lo, sendo que o substituto exercerá, cumuquá-lo ao novo modelo de Governança da Companhia, alterar as competências e valores de lativamente, os dois cargos. § 2°. Em caso de vacância de quaisquer cargos de Diretor, assualçadas da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração da Companhia, a mirá interinamente qualquer outro Diretor, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de
forma de representação da Companhia, bem como aperfeiçoar a redação das disposições es- Administração, até a primeira reunião do Conselho de Administração, que designará o novo
tatutárias, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 8. Diretor. O Diretor substituto exercerá, cumulativamente, os dois cargos, até a eleição e posse
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente do novo Diretor. § 3°. O Diretor que substituir outro Diretor na forma do presente Artigo não
ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão des- fará jus a qualquer remuneração adicional. Artigo 23. Compete aos Diretores cumprir e fata ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 20.04.2021. Assinatu- zer cumprir este Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geras: Waldo Edwin Pérez Leskovar, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. ral, e a prática, dentro das suas atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento reAcionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar; e (2) CIIS - Companhia gular da Companhia. § 1°. Compete ao Diretor Presidente: (a) Convocar e presidir as reuniões
de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha. Certiﬁ- da Diretoria; (b) Orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores; (c) Dirigir as atividades
co que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro próprio. Waldo Edwin Pérez Lesko- relacionadas com o planejamento geral da Companhia e suas controladas; (d) Manter os
var - Presidente da Mesa - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil Marcio Yassuhiro Iha - membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e o andamento das
Secretário - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 199.178/21-5 em operações da Companhia; e (e) Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração. § 3°. Compete aos demais Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presi30.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I – Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em dente na administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e coordenação do Di20.04.2021. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Objeto Social, Sede e retor Presidente, exercer as funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de AdmiDuração: Artigo 1°. A Infra SP Participações e Concessões S.A. (“Companhia”) é uma so- nistração. Artigo 24. A Diretoria, como órgão colegiado, exercerá as seguintes atribuições: a)
ciedade anônima, que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem Elaborar o orçamento, a forma de sua execução e os planos gerais da Companhia, submetenaplicáveis. Artigo 1º. A Companhia tem por objeto social: (i) a exploração no Brasil e/ou no do-os à aprovação da Assembleia Geral; b) Estabelecer diretrizes decorrentes da orientação
exterior, direta ou indiretamente, e/ou através de consórcios, de negócios de concessões de geral dos negócios ﬁxada pela Assembleia Geral e diante das políticas do Grupo CCR; c) Apreobras e serviços públicos, especiﬁcamente a prestação de serviços de operação de estradas de sentar, sempre que solicitada pelos acionistas da Companhia, a evolução geral dos negócios
rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuárias; (ii) a da Companhia; e d) deliberar sobre outros assuntos que julgue de competência coletiva da Diprestação de serviços de consultoria, assistência técnica e administração de empresas quan- retoria, ou a ela atribuídos pela Assembleia Geral. Artigo 25. Ressalvados os casos previstos
do relacionados aos negócios indicados no item (i) acima; (iii) o exercício de atividades cone- nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será representada e somente será considerada vaxas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e exporta- lidamente obrigada por ato ou assinatura: a) De 02 Diretores; ou b) De 01 Diretor em conjunção; e (iv) a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista. Arti- to com 01 procurador; ou c) De 02 procuradores com poderes especíﬁcos. § 1º. A Companhia
go 3º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Chedid Jafet, nº. poderá ser representada por apenas 01 Diretor ou 01 procurador com poderes especíﬁcos na
222, Bloco B, 4º andar, sala 1, Vila Olímpia, 04551-065, podendo, por deliberação do Conselho prática dos seguintes atos: a) Receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais; b) Rede Administração, abrir, transferir ou extinguir sucursais, ﬁliais, agências, departamentos, escri- ceber quitação de valores devidos pela Companhia; c) Representar a Companhia em assemtórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacio- bleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; d) Representar a Companhia nos
nal ou no exterior. Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo mandatos com cláusula ad judicia; e) Representar a Companhia em depoimentos judiciais e
II - Capital Social e Ações: Artigo 5º. O capital social é de R$1.627.444.000,00, totalmen- em juízo, exceto para a prática de atos que importem renúncia a direitos; f) Assinar corresponte subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, dividido em 1.627.444.000 dência, resposta de ofícios e demais documentos que não implique na assunção de responsaações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária conferirá a seu bilidade e/ou pela Companhia; g) Celebrar acordos judiciais e extrajudiciais; h) Assinar declatitular direito a 01 voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º. É vedado à Companhia rações, defesas, recursos e petições no âmbito de processos administrativos; i) Obter certiﬁcaemitir partes beneﬁciárias. Artigo 6°. Respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Compa- ções digitais perante as entidades certiﬁcadoras; e j) Praticar atos de simples rotina adminisnhia poderá efetuar resgate total ou parcial de ações de qualquer espécie ou classe, cabendo trativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas comerà Assembleia Geral ﬁxar o respectivo valor de resgate e as demais características da operação. ciais, Departamentos Estaduais de Trânsito – DETRANS, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus
Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamen- bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza. § 2º. O Conselho de Administração pote até o dia 30 de abril do ano seguinte ao término do exercício social, e extraordinariamente derá autorizar a prática de atos especíﬁcos que vinculem a Companhia pela assinatura de
sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem, observadas as prescrições legais e es- apenas 01 Diretor ou 01 procurador regularmente constituído ou ainda, estabelecer competatutárias. § único. A Assembleia Geral será convocada e instalada nos termos do previsto tência e alçada para a prática de atos por um único representante. § 3º. Os instrumentos de
nos artigos 124 e 125 da Lei n° 6.404/76 e presidida pelo Presidente do Conselho de Adminis- mandato, com exceção do previsto nos parágrafos 5º e 6º deste artigo, serão sempre ﬁrmados
tração ou, na sua ausência, por outro conselheiro ou, na ausência dos demais conselheiros da por dois diretores da Companhia e não poderão ter prazo superior a 01 ano, salvo aqueles
Companhia, por um acionista, observadas as prescrições legais e estatutárias. O presidente da para ﬁns judiciais ou para representação em processos administrativos, que poderão ser por
Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Artigo 8º. As deliberações prazo indeterminado. § 4º. O limite de prazo disposto no § 3º supra não se aplica às procurada Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria ab- ções outorgadas pela Companhia, necessárias à consecução de contratos de ﬁnanciamento
soluta de votos, não se computando os votos em branco. § único. A legitimação e represen- ﬁrmados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Nesse
tação dos acionistas para a participação na Assembleia Geral deverá observar o disposto no caso, as procurações que vierem a ser outorgadas deverão permanecer vigentes até o total
artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Artigo 9º. Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei cumprimento das obrigações previstas em tais ﬁnanciamentos. § 5º. Especiﬁcamente para reou no presente Estatuto, compete à Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias: presentação da Companhia por prepostos em audiências, judiciais e extrajudiciais de qualquer
a) Estrutura da Administração e remuneração dos conselheiros; b) Remuneração global anual natureza, os instrumentos de mandato poderão ser ﬁrmados por: (i) 01 diretor da Companhia
dos administradores; c) Aumento do capital social da Companhia; d) Redução do capital social em conjunto com 01 procurador com poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm, ou ainda,
da Companhia e/ou resgate de ações com ou sem redução do capital social; e) Criação de na impossibilidade da outorga nos termos do item (i) deste §, e (ii) 02 procuradores em conações preferenciais ou modiﬁcação dos direitos e vantagens das ações existentes; f) Aprova- junto com poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm. § 6º. Especiﬁcamente para outorga
ção de laudo de avaliação de bens a serem eventualmente incorporados ao capital social; g) de instrumento de mandato pela Companhia para representação ativa e passiva, em Juízo e/
Modiﬁcação do objeto social e quaisquer alterações deste Estatuto Social; h) Fixação da polí- ou fora dele, por advogados contratados para estas ﬁnalidades, poderão ser ﬁrmados por: (i)
tica de dividendos da Companhia e suas alterações, incluindo a redução do dividendo mínimo 01 diretor em conjunto com 01 procurador da CCR S.A. – Actua, CNPJ/MF nº 02.846.056/0003obrigatório; i) Fusão, cisão ou incorporação da Companhia; j) Dissolução ou liquidação da 59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia, com poderes especiais e especíﬁcos
Companhia; k) Cessação do estado de liquidação da Companhia; e l) Solicitação de recupera- para esse ﬁm, ou ainda, (ii) 02 procuradores da CCR S.A. - Actua, CNPJ/MF nº 02.846.056/0003ção judicial ou pedido de autofalência pela Companhia. § único. A aprovação de quaisquer 59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia, sempre em conjunto, com poderes
matérias previstas no artigo 9º deverá observar, no que for aplicável, os documentos de gover- especiais e especíﬁcos para esse ﬁm. Capítulo VII - Conselho Fiscal: Artigo 26. A Comnança do Grupo CCR. Capítulo IV - Administração: Artigo 10. A administração da Com- panhia terá um Conselho Fiscal não permanente. Quando em funcionamento, o Conselho Fispanhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. § único. O Conselho de Admi- cal será constituído por 3 membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia
nistração é órgão de deliberação colegiada e a representação da Companhia é privativa dos Geral. Capítulo VIII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: ArtiDiretores. Artigo 11. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria devem assu- go 27. O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada
mir seus cargos em até 30 dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assina- ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações ﬁnanceiras pretura de termo de posse no livro próprio, permanecendo em seus cargos até a investidura dos vistas em lei. Artigo 28. A distribuição de dividendos ﬁcará condicionada aos limites ﬁxados
novos administradores eleitos. § único. A posse de membro do Conselho de Administração pela Lei nº 6.404/76, quer quantitativamente, quer quanto à periodicidade de sua distribuição,
residente e domiciliado no exterior ﬁca condicionada à constituição de representante legal re- sendo que o dividendo obrigatório será de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, nos tersidente no País, com poderes especíﬁcos para receber citação, mediante procuração outorga- mos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. § único. A Companhia somente distribuirá dividendos
da na forma do § 2° do artigo 146 da Lei 6.404/76. Artigo 12. A Assembleia Geral ﬁxará o excedentes ao dividendo mínimo obrigatório ou quaisquer outros benefícios societários, premontante global da remuneração dos administradores e sua distribuição competirá ao Conse- vistos neste Estatuto, quando resultarem da apuração, ao ﬁnal do exercício social, de lucros
lho de Administração, que levará em conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, decorrentes do objeto social e desde que tais dividendos ou benefícios societários remanescompetência, reputação proﬁssional e o valor dos respectivos serviços no mercado. Capítulo çam após o pagamento de obrigações vencidas decorrentes do contrato de concessão, ainda
V - Conselho de Administração: Artigo 13. O Conselho de Administração da Compa- que tais obrigações tenham se originado em exercícios ﬁnanceiros anteriores ao da apuração
nhia será composto por 3 membros efetivos, dentre os quais 1 será eleito Presidente, todos dos lucros. Artigo 29. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá:
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato uniﬁcado de 2 anos, admitida a (i) levantar balanços intermediários, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurareeleição, devendo os mesmos permanecer em seus cargos até a posse dos novos membros. dos nesses balanços; ou (ii) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados
§ único. Nas ausências ou impedimentos eventuais do Presidente, suas funções serão exerci- ou de reservas de lucros existentes. Artigo 30. O Conselho de Administração poderá pagar
das por quaisquer dos membros do Conselho de Administração. No caso de vacância de qual- ou creditar, em cada exercício social, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que aprequer dos cargos de membro do Conselho, novo membro para substituí-lo deverá ser eleito me- ciar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos terdiante Assembleia Geral. Artigo 14. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que mos da legislação do imposto de renda. Artigo 31. Os dividendos, inclusive os intermediáconvocado pelo Presidente, mediante convocação escrita com, no mínimo, 01 dia de antece- rios, e juros sobre capital próprio pagos ou creditados serão imputados ao dividendo obrigadência, contendo data e hora da reunião e os assuntos que constarão da ordem do dia da re- tório. Artigo 32. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, sounião. § 1°. Na hipótese de o Presidente retardar a convocação para as reuniões do Conselho mente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Gede Administração por mais de 5 dias após o recebimento de solicitação escrita de qualquer de ral, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua
seus membros, a referida reunião poderá ser convocada por qualquer conselheiro, mediante distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo IX - Liquidação: Artigo 33.
envio de convocação escrita aos demais conselheiros, nos mesmos termos indicados neste Ar- A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Astigo 14. § 2°. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular sembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o
a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração. § 3°. Ma- Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, ﬁxando-lhes os poderes e retérias que não sejam objeto da ordem do dia constante da convocação não devem ser objeto muneração. Capítulo X - Casos Omissos: Artigo 34. Os casos omissos serão resolvidos
de deliberação em reuniões do Conselho de Administração, exceto se a reunião contar com a pela Assembleia Geral da Companhia, com base na legislação aplicável. Waldo Edwin Pérez
presença de todos os conselheiros e eles concordarem, por unanimidade, em apreciar tais ma- Leskovar - Presidente da Mesa - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil; Marcio Yassuhiro
térias. § 4º. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Iha - Secretário - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil.
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VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9
Relatório da Administração
Prezados acionistas: atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020 e 31/12/2019. A Diretoria.
Demonstrações dos fluxos de caixa 31/12/2020 e 2019
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
(Em milhares de R$)
Controladora Consolidado
2020
2019
2020
2019 Passivo
2020
2019
2020
2019 Fluxo de caixa das atividades
2020 2019 2020 2019
(Reapre(Reapre(Reapre(Reapre- operacionais
Circulante
sentado)
sentado) Circulante
sentado)
sentado) Lucro do período
64.557 4.589 64.557 4.589
Caixa e equivalente de caixa
24.519 16.033 24.639 16.112 Fornecedores
30.958 13.654 29.314 12.798 Ajustes para reconciliar o lucro líquido
Contas a receber de clientes
36.637 26.930 37.227 25.281 Empréstimos e financiamentos
718 6.405
718 6.405 do exercício com
Estoques
36.932 26.162 37.155 26.729 Passivo de arrendamento
1.356 1.722 1.450 2.439 Depreciação e amortização
7.482 2.136 7.931 2.206
Impostos e contribuições sociais
Obrigação trabalhista e previdenciária 4.994 2.825 5.001 2.829 Provisão (reversão) para perda
a compensar
2.784
272
2.843
330 Obrigações tributárias
2.720 2.584 3.473 2.655 de estoques de baixo giro
2.992 (2.858) 2.994 (2.882)
Instrumentos financeiros
50.876
- 50.876
- Tributos parcelados
10.326 3.312 10.398 3.449 Baixa de estoques por incineração
3.128
- 3.273
Outros créditos
- 2.417
- 2.417 Baixa de bens ativo imobilizado
1.477
433
98
440 Dívida com aquisição de empresas
51.997
- 51.997
- e intangível
Total do ativo circulante
153.225 69.830 152.838 68.892 Instrumentos financeiros
(7.882)
- (8.347)
Outras contas a pagar
1.752 1.849 1.789 1.892 Equivalência patrimonial
Não circulante
(1.056) (375)
Investimentos
8.123
7.067
- Total do passivo circulante
104.821 34.768 104.140 34.884 Perdas com o contas a receber
6.968 1.157 8.328 1.392
Imobilizado
35.546 13.695 43.386 14.548 Não circulante
(Reversão) provisão para perda
Intangível
86
86 Empréstimos e financiamentos
32.608 9.291 32.608 9.291 contas a receber
(6.741) (5.341) (7.745) (6.484)
Ativo de direito de uso
1.294
5.890
1.350
7.956 Passivo de arrendamento
- 4.540
- 5.989 Amortização com arrendamentos
1.613 1.952 2.122 2.214
Impostos a recuperar diferido
21.276
- 21.276
- Tributos parcelados
26.837 11.708 26.897 11.820 Despesas financeiras com arrendamento
523
758
763 1.032
Outros ativos
1.710 2.001 1.717 2.008 Baixas com arrendamento mercantil
180
500
180
500 Provisões para demandas judiciais
315
398
385
398
66.419 27.238 66.192 23.090 Partes relacionadas
- 6.926
155 Atualização monetária sobre impostos
Total do ativo não circulante
7.331
607 7.369
639
Total do ativo
219.644 97.068 219.030 91.982 Total do passivo não circulante
61.155 34.466 61.222 29.264 Encargos empréstimos
175
362
175
380
Despesas variação cambial hedge
1.121
- 1.121
Demonstrações do resultado 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de R$) Patrimônio líquido
19.422 79.433 19.422 79.433 Impostos diferidos
(21.276)
- (21.276)
Controladora
Consolidado Capital social
Adiantamento
para
futuro
aumento
Reversão (provisões) para demandas
2020 2019
2020
2019
- 17.000
- 17.000 judiciais
176 (2.852) 183 (2.845)
Receita líquida
254.559 83.209 260.268 91.048 de capital
12.479 10.200 12.479 10.200 Outros
210
792
211
957
(165.042) (65.037) (167.034) (66.099) Reserva de capital
Custo
Reservas
subvenção
de
investimento
17.715
17.715
Lucro bruto
89.517 18.172 93.234 24.949
Colocar as baixas e resultado da venda 59.636 1.325 62.044 1.596
4.053
- 4.053
Despesas administrativas
(25.787) (16.560) (27.858) (21.853) Reserva de lucro
(Aumento)
diminuição
nos
ativos
operacionais:
- (78.799)
- (78.799)
Despesas comerciais
(2.989)
760 (3.412) 1.081 Lucro (prejuízo) acumulado
(23.416) (7.839)(28.019) (5.647)
53.668 27.834 53.668 27.834 Contas a receber de clientes
Equivalência patrimonial
1.056
375
- Total patrimônio líquido
Estoques
(4.650) (9.365) (4.159) (9.305)
Outras receitas operacionais
1.652 4.227
2.524 3.400 Total do passivo e patrimônio líquido 219.644 97.068 219.030 91.982 Impostos e contribuições sociais
(26.068) (11.198) (28.746) (17.372) Notas Explicativas: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e es- a compensar
(2.512)
(32) (2.513)
(16)
tão sendo apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Rela- Outros créditos
Resultado antes das receitas
(724) 2.156
662 2.409
tório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
(despesas) financeiras líquidas
e impostos
63.449 6.974 64.488 7.577 Board (“IASB”) e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compre- Fornecedores
17.304 2.153 16.516 2.232
Receitas financeiras
2.040 1.086
2.051 1.103 endem as disposições da legislação societária previstas na Lei nº 6.404/76, Obrigação pessoal
2.169
293 2.172
275
Despesas financeiras
(14.837) (3.471) (15.183) (4.091) conforme alterada, os pronunciamentos, interpretações e orientações emiti- Obrigações tributárias
14.948 4.897 15.475 4.461
Resultado financeiro líquido
(12.797) (2.385) (13.132) (2.988) dos pelo CPC, aprovados pelo CFC. As Notas Explicativas na íntegra e o Pagamentos de arrendamento
(2.131) (3.722) (2.872) (5.238)
Resultado antes dos impostos
50.652 4.589 51.356 4.589 Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição dos Se- Provisões diversas
- (2.571)
- (2.558)
IR e CS corrente
(7.371)
- (8.075)
- nhores Acionistas na sede da Companhia.
Dívida com aquisição de empresas
(2.417) (3.596) (2.417) (3.596)
IR e CS diferido
21.276
- 21.276
Outras contas a pagar
(97) (2.645) (104) (1.985)
DIRETORIA
Lucro líquido do exercício
64.557 4.589 64.557 4.589
(467)
- (474)
Rubens Mário Marques de Freitas: Diretor-Presidente,Danilo Otavio Pagamento demandas judiciais
Demonstrações do resultado abrangente - 31/12/2020 e 2019
(1.994)(20.271)
(5.734)(18.968)
Pires Ferracini: Diretor Financeiro, Eduardo Luiz Resende de Castro:
(Em milhares de R$)
Controladora
Consolidado Diretor, Fabio Ferreira Marins: Diretor, Felipe de Sousa Alcantara: Diretor, Caixa gerado pela (aplicado nas)
2020 2019 2020
2019
atividades operacionais
57.642 (18.946) 56.310 (17.372)
Lucro líquido do período
64.557 4.589 64.557 4.589 Daniel Bruschi Soares da Rocha: Diretor.
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
CONTADOR
Outros resultados abrangentes
Aquisição de bens do ativo imobilizado
Ivan Nunes Rocha - CRC: 1SP 335203/O-9 - CPF: 331.016.668-64
Resultado abrangente total
64.557 4.589 64.557 4.589
e intangíveis
(20.974) (2.023)(26.372) (2.861)
89
89
Demonstrações das mutações do patrimônio Capital
Lucro (Prejuízos) Reservas subvenção Reserva Reserva
Total patri- Caixa oriundo de incorporação de controlada líquido - 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de R$) social AFAC
acumulado
de investimento de lucros de capital mônio líquido Fluxo de caixa aplicado nas (gerado
(20.974) (1.934)(26.372) (2.772)
Saldo em 31/12/2018
79.433 9.500
(83.388)
5.545 pelas) atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
- 17.000
17.000 Fluxo de caixa aplicado nas (gerado
Aumento de capital
- (9.500)
10.200
700 pelas) atividades de financiamento
4.589
4.589 Captações/pagamentos de empréstimos
Lucro do exercício
17.455 7.614 17.455 7.614
Saldo em 31/12/2019 (reapresentado)
79.433 17.000
(78.799)
10.200
27.834 e financiamentos
(6.926) 1.057 (155)
48
Lucro líquido do período
64.557
64.557 Partes relacionadas
- 17.000
Aumento de capital e reserva de capital (01/2020)
(17.000)
17.000
- Adiantamento para futuro aumento de capital - 17.000
4.078
700 4.078
700
Aumento de capital e reserva de capital (06/2020)
2.392
2.392 Integralização de capital
Distribuição de lucros
(42.789)
- (42.789)
Absorção de prejuízo
Reduzir prejuízo acumulado/capital social
(60.000)
60.000
- Caixa líquido utilizado (gerado pelas)
(28.182) 26.371 (21.411) 25.362
Reduzir prejuízo acumulado/reserva capital
18.799
(18.799)
- nas atividades de financiamento
Aporte de capital
1.686
1.686 Aumento em caixa e equivalentes de caixa 8.486 5.491 8.527 5.218
Caixa e equivalentes de caixa
Destinação:
Ações em tesouraria
(11)
(11) no início do exercício
16.033 10.542 16.112 10.894
Dividendos distribuídos
(42.789)
(42.789) Caixa e equivalentes de caixa
Constituição reserva de capital
(4.053)
4.053
24.519 16.033 24.639 16.112
no fim do exercício
Constituição reserva subvenção de investimento
(17.715)
17.715
- Aumento em caixa e equivalentes
Saldo em 31/12/2020
19.422
17.715
4.053
12.479
53.668
8.486 5.491 8.527 5.218
de caixa
Ativo

Lê Start Participações S.A.
(Em Organização)
Extrato da Ata de Assembleia
Geral de Constituição
de Sociedade Anônima Realizada em 10.03.2021
Hora, Data, Local: 10.03.2021, 08hs, Rua Tuiuti, 1989,
conjunto 51, São Paulo/SP. Deliberações: Aprovado o
Estatuto Social e a Constituição da Companhia. Presidente: Clara Lama Calatayud, Secretário: Fernando Julian
Lama Calatayud. JUCESP NIRE nº 3530056716-1 em
22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

m

Ribagorza Participações S.A.
(Em Organização)
Extrato da Ata de Assembleia Geral de
Constituição de Sociedade Anônima
Realizada em 10 de Março de 2021
Hora, Data, Local: 10.03.2021, às 08 horas, na Rua Silveira Bueno, 145, conjunto 404, São Paulo/SP. Deliberações:
Aprovado o Estatuto Social e a Constituição da Companhia.
Presidente: Fernando Julian Lama Calatayud, Secretária:
Clara Lama Calatayud. JUCESP NIRE nº 3530056697-1 em
20.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

V GOR A MEN OS S A

Gomera Participações S.A.
(Em Organização)
Extrato da Ata de Assembleia Geral de
Constituição de Sociedade Anônima
Realizada em 10 de Março de 2021
Hora, Data, Local: 10.03.2021, às 08 horas, na Rua Serra
de Japi, nº 865, São Paulo/SP. Deliberações: Aprovado o
Estatuto Social e a Constituição da Companhia. Presidente:
Fernanda Araújo Calatayud, Secretária: Rita de Cássia
Alves de Araújo. JUCESP NIRE nº 3530056717-0 em
22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cia Agro Comercial São Paulo
CNPJ n° 61.064.762/0001-46 - NIRE 35.300.272.714
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Os Diretores da Cia Agro Comercial São Paulo, conforme previsto nos artigos 14 a 16 do seu Estatuto Social, no uso das atribuições que lhe confere referido Estatuto Social, observado o
disposto na Lei 6.404/76, artigos 121, caput, 124, caput e parágrafos e 136 c/c 1076, I do Código Civil, convocam os acionistas
em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se na Avenida Nove de Julho, 3.147, 10
andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, no dia 17/05/2021, às 9:30
horas, com a presença mínima de 3/4 dos acionistas, em 1ª convocação, e com o mesmo número em 2ª convocação, às 10:00
horas, para deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do
Dia: 1 - Ratificar a cessão da totalidade das ações de titularidade do acionista Leonardo Perego Júnior para a sociedade
Empreendimentos Imobiliários Roversi Ltda., e a quitação
geral, irrevogável e irretratável de todos os seus direitos e
obrigações como acionista; 2 - Ratificar a renúncia de Gustavo
Perego Costa do cargo de Diretor da Companhia; 3 - Autorizar a Companhia a vender e transferir a totalidade das quotas
sociais de que é titular na empresa Marmindústria Limitada;
4 - Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 07/05/2021.
Diretores: André Perego Fiore; Mauro Tozzi Netto.
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0042228-54.2018.8.26.0100 . A MM.ª Juíza de Direito da 44ª Vara Cível,
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. Faz saber a Comercial
Passa Sete LTDA ± CNPJ 04.105.876/0001-53, e a RGT Importação e Exportação LTDA ± CNPJ 08.399.351/0001-29, na
pessoa de seus representantes legais, que lhes foi proposta uma ação de Incidente de Desc onsideração de Personalidade
Jurídica por parte de Banco Daycoval S/A, objetivando o deferimento da inclusão de seus nomes no polo passivo da
execução n.º 1096132-11.2014.8.26.0100, movida contra Comercial de Tabacos Leão Ltda. Encontrando-se os réus em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
responder ao INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, nos termos do art. 135 do Código
de Processo Civil, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não havendo manifestação,
os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1001910-15.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Lenival Alexandre de Souza, CPF
868.086.485-49, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de G.r Comercial Hortifruti Ltda, objetivando a cobrança para recebimento
de R$ 1.149,55 (jan/2018) decorrente do cheque nº 000023 no valor de R$ 733,00, não pago. Estando o executado em lugar ignorado e não
sabido, expede-se edital para que em 20 dias, pague o débito devidamente atualizado, bem como honorários advocatícios correspondentes à 5%
do valor da causa. A fluir após os 15 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC, o
não pagamento constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. No prazo de embargos,
reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor cobrado, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer
seja admitido a pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, nos termos do parágrafo 5º
do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2021.
Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1003396-15.2017.8.26.0020 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Mauricio Ricardo Duarte Junior, CPF nº 018.045.546-00 que G.R Comercial Hortifruti Ltda., ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 10.820,44 (março/2017), referente aos cheques nº 000029 e 000030 ambos no
valor de R$ 3.000,00, não pagos. Estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e dos
honorários de 5% do valor da causa, ou apresente embargos, nos termos do art. 701 do CPC, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o
mandado no prazo. Caso não cumpra no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato , afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2021.
Edital de intimação ± Prazo de 15 dias. Processo nº 0002966-92.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leila Hassem da Ponte, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Alcidir Nichetti, CPF.
408.913.569,91 que Monsanto do Brasil Ltda. move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para
que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 15 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$
260.440,74, corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente(s) de que, nos termos da decisão,
findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor,
expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito.
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021.
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Caixa lança campanha para
estimular transações pelo celular
Rio de Janeiro
identifica nova cepa
do vírus em
circulação no estado
A Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro (SES)
identificou uma nova variante
do vírus da covid-19 em circulação no estado, de acordo com
comunicado divulgado na quinta-feira (6) pelo governo. A
cepa, que recebeu o nome P.1.2
foi encontrada principalmente
na Região Norte, mas também
foi identificada em amostras
nas regiões Metropolitana,
Centro e Baixada Litorânea.
A nova variante do SARSCoV-2 recebeu esse nome por
se tratar de uma mutação da linhagem P1, que permanece em
maior frequência no estado,
correspondendo a 91,49% das
amostras analisadas. Essa variante foi identificada inicialmente em Manaus. A P.1.2 foi
identificada em 5,85% das 376
amostras submetidas à segunda etapa do sequenciamento
realizado pela SES.
Também foram identificadas, em menores proporções,
as linhagens B.1.1.7, variante
identificada inicialmente no
Reino Unido, encontrada em
2,13% das amostras e P2, identificada no próprio estado do
Rio, em 0,53%.
Segundo a subsecretária de
Vigilância em Saúde da SES e
idealizadora da pesquisa, Cláudia Mello, ainda não se sabe se
a nova variante é mais transmissível ou letal. De acordo com
ela, a partir deste resultado, o
monitoramento segue aprofundando os efeitos que poderão
ser apresentados, ou seja, o
comportamento epidemiológico da variante.

O estudo mostra que a linhagem P1 se mantém presente em quase todas as regiões do
estado, e a P2, nas regiões
Norte e Baixada Litorânea. A
variante B.1.1.7 foi identificada em todas as regiões, exceto
na Baixada Litorânea.
Monitoramento
Nesta etapa, de acordo
com a SES, foram investigadas
376 amostras, de 57 municípios, selecionadas a partir de genomas enviados ao Laboratório Central Noel Nutels (Lacen/RJ), entre os dias 24 de
março e 16 de abril.
Este estudo integra uma das
maiores iniciativas na área de
sequenciamento do vírus da
covid-19 do país, que prevê
análise de cerca de 4,8 mil
amostras em seis meses.
A ação é financiada pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(Faperj) e conta com a parceria do Laboratório Nacional de
Computação
Científica
(LNCC), do Laboratório de
Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), do Lacen, da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio.
Há ainda outros dois sequenciamentos de amostras do
Rio de Janeiro em andamento,
realizados pela Fiocruz e pelo
Ministério da Saúde. Ao todo,
foram analisadas, desde fevereiro, 708 amostras. A variante P1 prevaleceu nos sequenciamentos. (Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
... as exportações agrícolas da Holanda, em 2017 somaram
US$ 112 bilhões. O país é pequeno (41.528 km²), 205 vezes
menor que o Brasil; com população de 17 milhões de
habitantes, apesar disto é o 2º maior exportador de produtos agropecuários do mundo. Em 2017 suas exportações somaram US$
112 bilhões, ficando atrás dos Estados Unidos e à frente do Brasil, o 4º colocado. A Holanda tem o (Food Valley), o Vale dos
Alimentos, e a relevante Universidade de Wageningen, a Universidade do Agronegócio. Segundo o FMI, a Holanda é a 17ª maior
economia mundial ...
* A Holanda é o 2° maior exportador de alimentos do mundo?
* A universidade de Wageningen é um exemplo bom?
* A Holanda é menor que o estado do Espírito Santo?

A Holanda em termos de agropecuária é um exemplo para
nós brasileiros. Em 1960, a vaca holandeza média produzia 4.200
kg de leite por ano, em 2007 quase que dobrou e produz 7880
kg. O país também exporta um quarto de todas as exportações
mundiais de tomate, também um quinze avos de maçãs do
mundo. Os Estados Unidos gastam 160 litros de água para produzir 1 kg de tomate, os holandeses produzem o mesmo gastando apenas 8 litros de água. Eles levam mesmo muito sério a questão do espaço que tem, onde cada hectare arrecada cerca de 114
mil dólares que é 100 vezes mais que o valor obtido pelo Brasil.
As inovações da Universidade de Wageningen possibilitaram uma
redução de quase 90% do consumo de água na agricultura e 50%
de energia. O Brasil tem que avançar no cooperativismo, tem que
haver união estratégica para promover o agro, e priorizar não o
hectare em sí, mas sim o rendimento por hectare. Precisamos
gastar, menos água, menos energía, adotar novas técnicas e todas
as inovações disponíveis. Também precisamos diminuir o uso de
pesticidas, também aplicar diferentes modelos energéticos dirigidos à sustentabilidade e poupança.
- Por hoje é isto. Boa semana. Paz, saúde e harmonia. Até a
próxima palavra Brasiliana.

Para estimular os beneficiários de programas sociais a movimentarem recursos pelo smartphone, a Caixa Econômica Federal lançou na quinta-feira (6)
uma campanha promocional para
estimular o uso do aplicativo
Caixa Tem. As empresas parceiras da campanha sortearão até R$
250 mil para os clientes do aplicativo usarem o cartão de débito virtual da bandeira Visa em
compras virtuais.
A campanha vai até 16 de setembro. Até lá, em cada compra
realizada pelo cartão de débito
virtual Caixa Visa, o consumidor
concorrerá a mais de 1,4 mil cartões pré-pagos com saldos de R$
50, R$ 100 e R$ 250. A cada
quatro compras, o cliente receberá um número da sorte para
participar de quatro sorteios
mensais de cartões pré-pagos no
valor de R$ 10 mil cada.
Os números da sorte também

permitem concorrer ao grande
prêmio final, um certificado de
ouro de R$ 250 mil. A Caixa sugere usar esse dinheiro na compra de uma casa e de carros populares.
Os clientes interessados devem se cadastrar na plataforma de
benefícios Vai de Visa . A partir daí,
basta fazer compras de qualquer
valor por meio do cartão de débito virtual Visa, gerado no Caixa
Tem. O regulamento e os procedimentos podem ser consultados
no site da campanha.
A campanha foi detalhada nesta quinta-feira pelo presidente da
Caixa, Pedro Guimarães, em
transmissão ao vivo pela internet.
Segundo ele, o aplicativo Caixa Tem
ajuda na inclusão digital e na bancarização de milhões de brasileiros em
situação vulnerável. No fim do ano
passado, foi sancionada uma lei que
permite que as contas poupança digitais, movimentadas pelo Caixa

Tem, sejam usadas para pagar não
apenas o auxílio emergencial, mas
benefícios previdenciários e trabalhistas, como o saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e abono salarial.
Guimarães também divulgou o
balanço de movimentações pelo
Caixa Tem. No acumulado de
2021, 20,7 milhões de beneficiários movimentaram R$ 2,58 bilhões por meio do aplicativo. Desse total, 12,1 milhões de brasileiros usaram o aplicativo para pagarem R$ 2 bilhões em boletos bancários ou em contas domésticas
(água, luz, telefone e gás) e 8,6 milhões usaram o cartão de débito
virtual para fazerem compras em
sites e lojas parceiras, gastando
um total de R$ 580,4 milhões.
O balanço considera não apenas o pagamento do auxílio emergencial, mas os demais benefícios sociais e trabalhistas também
pagos por meio das contas pou-

pança digitais. “Isso está por trás
de a gente ter reduzido sensivelmente as filas nas agências e qualquer tipo de aglomeração”, explicou o presidente da Caixa.
Desde o fim de abril, o seguro-desemprego também passou a
ser pago pelas contas poupança
digitais movimentadas pelo Caixa
Tem. Com limite de movimentação de R$ 5 mil por mês, as contas poupança permitem até três
transferências eletrônicas por
mês sem custos para qualquer conta corrente.
Além do pagamento de boletos bancários, de contas domésticas e de compras com cartão de
débito virtual, o aplicativo permite compras em maquininhas de
estabelecimentos parceiros por
meio de código QR (versão avançada do código de barras). O usuário tira uma foto do código QR
com a câmera do celular para fazer o pagamento. (Agencia Brasil)

Ministério da Saúde libera 284 leitos
de suporte ventilatório pulmonar
O Ministério da Saúde autorizou na quinta-feira (6) mais
284 leitos com suporte ventilatório pulmonar para tratamento de pacientes com quadro confirmado ou com suspeita de covid-19. Os recursos
atenderão a implantação dessas
estrut uras no Distrito Federal e
em dez estados.
Leitos de suporte ventilató-

rio são utilizados para pacientes
que precisam desse apoio, mas
ainda não evoluíram para um quadro grave, que demande a transferência para leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
Os leitos foram autorizados
para diferentes modalidades de
unidades de saúde que realizam
atendimento desses pacientes,
de hospitais de grande e peque-

no portes, pronto-socorros e
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
Foram contemplados, além
do Distrito Federal, os estados
do Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Piauí, Minas Gerais,
São Paulo, Bahia, Rio Grande do
Sul e Paraíba. No total, serão
destinados R$ 4 milhões para
esse apoio.

Até o momento foram autorizados 2,7 mil leitos de suporte ventilatório pulmonar. A autorização é a nova modalidade de
apoio financeiro dada pelo Ministério da Saúde, que substituiu
a habilitação de leitos. O governo federal arca com parte das
despesas. Agora, o pagamento
não é mais antecipado, mas mensal. (Agencia Brasil)

Senado aprova MP que estende a
vigência Plano Nacional de Cultura
O Senado aprovou na quinta-feira (6) a Medida Provisória (MP) 1.012/2020, que prorroga a vigência do Plano Nacional de Cultura (PNC). O plano baliza o Sistema Nacional
de Cultura e orienta a gestão
do setor por estados e municípios. A MP foi aprovada na
quarta-feira (5) na Câmara e,
com a aprovação pelos senadores, segue para sanção presi-

dencial. O PNC foi criado em
2010 com duração de dez anos.
Agora fica estendida até dezembro de 2022.
De acordo com o Ministério do Turismo, a prorrogação
do prazo de vigência do PNC
possibilitará a tramitação de
um projeto de lei para alterar a
natureza do Fundo Nacional de
Cultura, transformando-o em
um fundo especial.

O texto aprovado também
acrescenta um novo objetivo ao
plano, prevendo o acompanhamento e a avaliação das atividades e políticas culturais em
estados de calamidade pública
nacional.
O PNC foi construído a
partir da realização de fóruns,
seminários, consultas públicas
e conferências de cultura, iniciados em 2003, e posterior-

mente foi avaliado pelo Conselho Nacional de Política
Cultural antes de ser transformado em lei em 2010. Sem a
prorrogação do PNC, segundo
o Ministério do Turismo, o
Sistema Nacional de Cultura
perderia sua principal norma
balizadora, podendo prejudicar a gestão da cultura em
todo território nacional.
(Agencia Brasil)

Supremo decide contra extensão
do prazo de patentes
Por 9 votos a 2, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu
na quinta-feira (6) considerar
inconstitucional um dispositivo da Lei de Patentes que permite a extensão do prazo de
exclusividade de patentes no
caso de demora na análise
para autorização. A decisão
vale para registros de produtos farmacêuticos, equipamentos e materiais de saúde
utilizados para combater a

pandemia de covid-19.
Apesar da decisão, o julgamento ainda não terminou. Na
próxima quarta-feira (12), os
ministros devem decidir o alcance da decisão, a chamada
modulação de efeitos. De
acordo com o relator do caso,
ministro Dias Toffoli, a decisão deve manter 90% das patentes que estão em vigor e
foram estendidas pela norma.
A Corte manteve a decisão

individual proferida pelo relator
no início do mês passado, na
qual foi suspensa a prorrogação
de patentes para produtos farmacêuticos, equipamentos e materiais de saúde diante da pandemia de covid-19.
Toffoli atendeu ao pedido da
Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender a eficácia do Art igo 40 da Lei nº
9.279/1996. O dispositivo trata do prazo de validade de uma

patente no caso de demora na
análise pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial
(INPI). Para a PGR, o artigo é
inconstitucional por conferir
prazo de vigência indeterminada às patentes.
Pela lei, o prazo de exclusividade de patentes é de 15 ou 20
anos, conforme o tipo de produto, mas pode ser estendido por
até dez anos diante da demora na
aprovação. (Agencia Brasil)

Queiroga diz que enfrentamento à
pandemia requer união de forças
Em depoimento na quintafeira (6) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia no Senado, o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, atribuiu à falta de fortalecimento do
Sistema Único de Saúde (SUS)
o recrudescimento da pandemia
no Brasil.
Há 45 dias no cargo, Queiroga fez aos senadores uma defesa enfática da vacinação, que
considerou ser a “resposta da
ciência” à pandemia. “Nós só
temos um inimigo: o vírus, o
novo coronavírus. E temos que
unir as nossas forças para cessar o estado pandêmico dessa

doença.” Segundo ele, além da
questão sanitária, há outros aspectos que precisam ser considerados, como os socioeconômicos, que podem levar o país a
uma situação “muito complexa”.
Em resposta ao relator da
comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), Marcelo
Queiroga disse que não autorizou a distribuição de hidroxicloroquina a estados e municípios
para tratamento de pacientes
com a covid-19. “Não tenho conhecimento de que está havendo distribuição de cloroquina”,
afirmou. Já sobre a administração desse fármaco para o trata-

mento da covid-19, o ministro
disse que se trata de uma questão técnica a ser discutida pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
(Conitec). “O ministro é a última instância na Conitec, então
eu vou precisar me manifestar
tecnicamente.”
Marcelo Queiroga disse
que, quando assumiu a pasta, encontrou uma situação em que a
logística de distribuição de insumos “acontecia de forma
apropriada”. Para ele, o colapso
no sistema de saúde decorreu de
uma “imprevisibilidade biológica” do vírus.

O ministro destacou as iniciativas de diálogo com organizações multilaterais, secretários estaduais e municipais e sociedades científicas. “Não devemos aprofundar divergências, mas construir consensos,
criar estradas pavimentadas
para a saída dessa situação
complexa”, pediu.
Durante seu depoimento à
CPI, Marcelo Queiroga destacou ainda o trabalho do novo
chanceler, Carlos França, nas
negociações com outros países e organizações para a obtenção de vacinas e insumos.
(Agencia Brasil)

Operação policial no Jacarezinho
deixa pelo menos 25 mortos
Pelo menos 25 pessoas foram mortas na manhã de quinta-feira (6) durante a Operação Exceptis, da Polícia Civil,
na favela do Jacarezinho, na
zona norte do Rio de Janeiro.
Entre os mortos, um seria policial. A operação visava combater grupos armados de trafican-

tes de drogas que estariam aliciando crianças para o crime.
De acordo com a Polícia
Civil, a região do Jacarezinho
é um dos quartéis-generais da
facção Comando Vermelho na
zona norte e abriga “uma quantidade relevante de armamentos” protegidos por barricadas

e táticas de guerrilha adotadas
pelo grupo criminoso.
Durante o tiroteio pela manhã, dois passageiros do metrô foram feridos dentro de
um trem da Linha 2, na altura
da estação Triagem, na zona
norte. Segundo o MetrôRio, o
acidente ocorreu “após o vidro

de uma das composições aparentemente ser atingido por
projétil vindo da área externa”. Um passageiro foi atingido de raspão no braço e o outro por estilhaços de vidro.
Ambos foram socorridos para
hospitais municipais. (Agencia Brasil)

