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Produção de grãos cresce 5,7% e
chega a 271,7 milhões de toneladas
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) prevê
um aumento de 5,7% na produção nacional de grãos. Com isso,
a colheita esperada é de 271,7
milhões de toneladas, número
que apresenta um acréscimo de
14,7 milhões de toneladas, na
comparação com o que foi produzido em 2019/2020.
A Conab prevê também o
crescimento de 4,1% na área
plantada. Isso equivale a um
acréscimo de 2,7 milhões de
hectares, para um total de 68,6
milhões de hectares utilizados
para a produção, que tem,
como destaque, a soja (aumento de 4,2% ou 1,6 milhão de

SP anuncia postos de vacinação em
estações de transporte público
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Relator da reforma tributária
apresenta parecer final
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Comissão da
OMS faz
recomendações
para evitar
próxima
pandemia

Ministério lança campanha
de prevenção e vacinação
contra covid-19

Dezenas de corpos apareceram às margens do Rio Ganges à medida que os indianos
não conseguem lidar com as
cremações de quase 4 mil pessoas que morrem a cada dia
devido à pandemia de covid-19
no país.
A Índia é atualmente responsável por uma em cada três
mortes pela doença relatadas
no mundo, de acordo com levantamento da Reuters. O sistema de saúde do país está sobrecarregado, apesar das doações de cilindros de oxigênio
e outros equipamentos médicos oriundos de todo o mundo.
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Previsão do Tempo
Quinta: Céu nublado com possibilidade de garoa
de dia e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,30
Venda:
5,30
Turismo
Compra: 5,23
Venda:
5,45

EURO
Compra: 6,39
Venda:
6,39

19º C
14º C

Noite
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Congresso deve definir
modelo de privatização
dos Correios, diz Faria
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Caixa registra alta de
50,3% em lucro líquido no
1º trimestre de 2021
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Inflação nos EUA faz dólar
subir e ultrapassar R$ 5,30
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou na quarta-feira (12) a Campanha de
Conscientização sobre Medidas Preventivas e Vacinação

contra a Covid-19, em cerimônia no Teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil
(CCBB), em Brasília. Também
foi apresentada a Secretaria

Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. A nova secretária é médica infectologista Luana Araújo.
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O aumento na inflação dos
Estados Unidos provocou impactos no mercado financeiro em
todo o planeta na quarta-feira
(12). O dólar reverteu a queda

dos últimos dias e voltou a ficar
acima de R$ 5,30, e a bolsa de
valores retornou aos 119 mil
pontos e teve o pior desempenho
diário desde março.
Página 6

Esporte

Pipo Derani destaca equipe mais
forte mentalmente em Mid-Ohio
Foram quase dois meses
longe das pistas. Mas, neste
final de semana (14, 15 e 16),
pilotos e equipes do IMSA
WeatherTech
SportsCar
Championship voltam à pista
para a disputa da terceira etapa da temporada, a primeira
prova sprint do ano no técnico traçado de Mid-Ohio.
Segundo colocado na corrida do ano passado no circuito, o brasileiro Pipo Derani
não vê a hora de voltar a acelerar e espera poder brigar por
sua primeira vitória em 2021.
Após ter demonstrado
grande performance nas duas
provas iniciais deste ano, conquistando a pole position para
as 24 Horas de Daytona e as
12 Horas de Sebring, Derani
e o companheiro Felipe Nasr
chegaram a liderar boa parte
das provas, mas alguns proble-

mas e incidentes impediram que
eles fossem ao pódio com o #31
Whelen Engineering Cadillac
DPi-V.R, da equipe Action Express Racing.
“É muito bom estar de volta. Foi uma espera muito longa”, comentou Derani. “Em virtude da pandemia, ambas as
corridas que aconteceriam durante a primavera na Califórnia foram reagendadas para o
outono este ano. Acredito que
foi uma espera muito necessária para nós, como equipe. Claro que não víamos a hora de voltar. Mas, após as duas corridas
deste ano, onde tivemos pouca
sorte, foi um bom tempo para
reagrupar tudo”, afirmou.
“Não começamos a temporada como gostaríamos, mas vamos
voltar mais fortes neste fim de semana”, destacou o brasileiro, que
já venceu as 12 Horas de Sebring

Foto/ Brian Cleary

Índia: com
recordes de
mortes por
covid-19,
corpos
flutuam no
Ganges

Bolsonaro ratifica
Convenção Interamericana
contra o Racismo

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Um novo sistema global
transparente deveria ser criado
para apurar surtos de doenças,
habilitando a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a enviar pesquisadores com pouca
antecedência e revelar suas
descobertas, disse uma comissão de estudo da pandemia de
covid-19 na quarta-feira (12).
A OMS deveria ter declarado o novo surto de covid19 na China uma emergência
internacional antes de 30 de
janeiro de 2020, mas o mês
seguinte foi “perdido” porque
os países não adotaram medidas fortes para deter a disseminação do vírus, disse a comissão.
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hectares) e o milho segunda
safra (aumento 8,8%, ou 1,2
milhão de hectares).
Os dados constam do 8º
Levantamento da Safra 2020/
2021 de Grãos, divulgado na
quarta-feira (12) pela Conab.
De acordo com a companhia, o
resultado se deve à produção
recorde da soja e ao aumento
estimado do milho total.
“A situação das culturas de
primeira safra, com exceção do
milho e arroz, está no encerramento da colheita. Para as de
segunda safra, caso do feijão,
predominam os estágios de
floração e enchimento de
grãos.
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em três oportunidades (2016,
2018 e 2019) e também chegou
ao lugar mais alto do pódio em
Daytona 2016, além de outras conquistas na categoria (em 2019 foi
campeão do Campeonato Norteamericano de Endurance).

“Tivemos um resultado muito bom em Mid-Ohio no ano
passado, apesar de não ser uma
pista que favoreça o nosso carro. Mas estamos mentalmente
mais fortes este fim de semana para lutar por um bom re-

sultado, como no ano passado, ou até melhor, se possível”, continuou Derani, analisando as exigências e dificuldades do traçado de 13
curvas e 2.258 milhas (aproximadamente 3,6 km).
“Espero que consigamos
um resultado sólido para tentar mudar as coisas a partir de
agora. Tenho certeza de que
toda a equipe trabalhou muito nos últimos dois meses.
Estou realmente ansioso por
este final de semana”, completou o brasileiro.
As atividades em Mid-Ohio
terão início na sexta-feira, com
um treino livre. No sábado,
mais um treino livre e o classificatório, a partir das 13h20
(de Brasília). No domingo, a
prova, com 2h40 de duração,
terá sua largada às 15h40 (de
Brasília).

Stock Car: MX Piquet Sports vai a
Interlagos confiante em bons resultados
Um fim de semana menos
problemático e de melhores
resultados: esse é o objetivo da equipe MX Piquet
Sports para a segunda etapa
da temporada da Stock Car,
que será disputada no autódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). Depois de
muito trabalhar para resol-

ver os problemas mecânicos
que limitaram a performance
de Sérgio Jimenez e Nelsinho
Piquet na primeira etapa, em
Goiânia (GO), o time está
confiante em somar pontos
importantes para o campeonato
no circuito paulistano.
“Foram semanas intensas desde Goiânia!”, resume Jimenez,

que conquistou o primeiro ponto do time, estreante na categoria em 2021, na etapa de abertura. “Trabalhamos muito na oficina para resolver os problemas
que nos atrapalharam na primeira prova e que fazem parte de uma
estreia, já que foi nosso primeiro fim de semana em ação desde
a fundação do time”, continuou.

“Interlagos tem um ótimo traçado e tanto o Nelsinho quanto eu
temos muita experiência lá. Estamos preparados para buscar
uma boa performance dos carros
e tentar traduzir isso em bons
resultados”, afirmou.
A programação da Stock Car
em Interlagos começa neste sábado (15), com treinos livres às

9h50 e às 12h40, com classificação às 15h20. A transmissão
está garantida pelo canal oficial da categoria no YouTube. No
domingo (16), as duas provas
ocorrem a partir 11h e, além
das redes sociais, serão transmitidas ao vivo em TV aberta
pela Band e no canal de TV por
assinatura SporTV2.
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SP anuncia postos de vacinação
em estações de transporte público
O governo de São Paulo
anunciou na quarta-feira, (12)
que vai ampliar o número de
postos de vacinação contra a
covid-19 na capital paulista. Os
postos serão instalados em estações do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).
A partir desta quinta-feira,
(13), as pessoas aptas à imunização poderão se vacinar em
quatro estações da CPTM:
Guaianases ( Linha 11-Coral),
São Miguel Paulista, Jardim
Helena-Vila Mara e Itaim Paulista, na Linha 12-Safira. Também haverá postos de atendimento na estação CorinthiansItaquera (Linha 3-Vermelha do
Metrô) e no Terminal de Ônibus São Mateus da EMTU. O
funcionamento será das 9h30
às 17h.

A partir do dia 17 de maio a
vacinação também estará disponível nas estações República, Pinheiros e Butantã, da Linha 4-Amarela do Metrô. Para
agilizar o atendimento no dia
da vacinação, é indicado que
seja feito um pré-cadastro no
site Vacina Já. É necessário informar nome completo, CPF,
data de nascimento, endereço
completo e telefone.
Vacinação
Pessoas com idades entre
45 e 49 anos de idade e que
tenham comorbidades poderão ser vacinadas contra a covid-19 a partir do dia 21 de
maio. A informação foi dada
na quarta-feira, (12) pelo governo paulista.
Neste mesmo dia serão vacinadas pessoas com deficiência
permanente dessa mesma faixa
etária (45-49 anos) e que este-

www.cesarneto.com
CÂMARA (SP)
Ainda bem que nem começou a CPI da pandemia do mutante
vírus Corona (Covid 19) no Parlamento paulistano. O que tá rolando no Senado, é um exemplo de tudo o que os vereadores não
devem fazer ; desde algumas indicações partidária até uma inquisição odiosa
.
PREFEITURA (SP)
Enquanto Bruno Covas (PSDB) segue internado - reagindo às
metástases dos cânceres com fé em DEUS, medicamentos e tratamentos da Medicina, o vice - no exercício do cargo de prefeito
- Ricardo Nunes (MDB) segue dando o exemplo de falar pouco e
trabalhar muito
.
ASSEMBLEIA (SP)
Em tempos de ‘nunca antes’ é quase inacreditável que o deputado-presidente Carlão Pignatari (PSDB) tenha que apelar pra uma
medida cautelar no sentido de que a área total do Palácio Anchieta não seja tombada por conta da privatização do Conjunto do
Ibirapuera
.
GOVERNO (SP)
Participação do vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) - no
exercício de prefeito paulistano - na coletiva de imprensa do João
Doria (PSDB ‘liberal de centro’) valeu pra demonstrar a personalidade e o caráter do amigo leal do internado (com câncer)
Bruno Covas (PSDB)
.
CONGRESSO (BR)
A CPI da pandemia Covid 19 ouviu o ex-Secretário Wajngarten (Comunicação do Bolsonaro). No finzinho, o senador Renan
(MDB) pediu a prisão por mentiras do convocado. O senador Flávio, filho do Bolsonaro, acusou Renan de perseguidor e também
de vagabundo
.
PRESIDÊNCIA (BR)
‘Pesquisa’ da empresa Datafolha, dando vantagem pro Lula
(ainda dono do PT) sobre o Bolsonaro, virou piada porque incluiu Luciano Huck e Sérgio Moro nos cenários de 2022. Em
tempo : em 2018, as ‘pesquisas’ davam que o Bolsonaro perderia
pra muitos num 2º turno
.
PARTIDOS (BR)
O ex-juiz federal (da’Lava Jato’ que condenou e prendeu Lula
(dono do PT) Sério Moro e agora o comunicador (Globo tv) Luciano Huck resolveram não entrar pra perder pra Presidência
2022. O Podemos (ex-PTN) e o Cidadania (ex-Comunista) tão
liberados pra lançar outros
.
JUSTIÇAS (BR)
Ex-governador (Rio) Cabral acusa Toffoli (do Supremo quando estava no TSE) de venda de sentença e a Polícia Federal pede
que possa haver investigação. O pedido será recusado, por puro
corporativismo. Eles não respondem à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça
.
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 das liberdades possíveis. Twitter @cesarnetoreal - Email
cesar.cesarneto.com
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Relação de comorbidades
definidas pelo Ministério da Saúde:
• Doenças Cardiovasculares
• Insuficiência cardíaca (IC)
• Cor-pulmonale (alteração
no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar
• Cardiopatia hipertensiva
• Síndromes coronarianas
• Valvopatias
• Miocardiopatias e Pericardiopatias
• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas
• Arritmias cardíacas
• Cardiopatias congênitas no
adulto
• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados
• Diabetes mellitus
• Pneumopatias crônicas graves
• Hipertensão arterial resistente (HAR)
• Hipertensão arterial - está-

gio 3
• Hipertensão arterial - estágios 1 e 2 com lesão e órgãoalvo e/ou comorbidade
• Doença Cerebrovascular
• Doença renal crônica
• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com
HIV; doenças reumáticas em uso
de corticoides; pessoas com
câncer)
• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)
• Obesidade mórbida
• Cirrose hepática
Insumos
Na quarta-feira, (12), em entrevista coletiva, o governador de
São Paulo, João Doria, voltou a
dizer que há dificuldade na liberação de insumos da China para
o Brasil.
Segundo Doria, 10 mil litros
de insumos para a fabricação da
vacina CoronaVac, que é produ-

zida pelo Instituto Butantan e a
farmacêutica chinesa Sinovac, já
estão prontos para o embarque
para o Brasil, faltando apenas a
liberação e autorização do governo chinês para que elas cheguem ao país. A quantidade de
insumos seria suficiente para a
produção de 18 mil doses de vacinas, informou o governador.
De acordo com ele, o governo paulista tem conversado com
a Embaixada da China para tentar resolver esses problemas. Na
manhã de quarta-feira, ele disse
ter conversado pessoalmente
com o embaixador da China no
Brasil, Yang Wanming, solicitando ajuda para a liberação
desses insumos para o Brasil.
“A China é o país que mais está
ajudando a salvar a vida dos brasileiros, já que tanto a CoronVac, como a AstraZeneca dependem de insumos produzidos lá”, disse o governador.
(Agência Brasil)

Butantan entrega mais 1 milhão de
doses de vacinas contra covid-19
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jam cadastradas para receber o
Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social
(BPC).
O governo paulista espera
vacinar 670 mil pessoas com
idades entre 45-49 anos e que
tem comorbidades e mais 25 mil
pessoas com deficiência permanente e que recebem o BPC.
Ao comparecer ao posto de
saúde, qualquer pessoa com comorbidades que faz parte das faixas etárias já anunciadas deve
apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) também podem ser utilizados.
Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência
Social (BPC).

S. Paulo
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O Instituto Butantan liberou
na quarta-feira, (12) mais 1 milhão de doses da vacina contra o
novo coronavírus ao Programa
Nacional de Imunizações (PNI).
Com essa remessa, o Butantan
totaliza 46,112 milhões de doses disponibilizadas ao Ministério da Saúde desde o início des-

te ano e cumpre o primeiro contrato firmado com o governo
federal em janeiro.
Segundo informações do
governo de São Paulo, na próxima sexta-feira (14) começa a
entrega das doses previstas no
segundo contrato, que é de 54
milhões de vacinas. A primeira

remessa será de 1,1 milhão de
doses.
“As vacinas entregues em
maio foram produzidas a partir
de 3 mil litros de insumos recebidos no dia 19 de abril. Assim
que um novo lote de insumos da
China chegar ao país, será possível retomar a produção e efe-

tuar novas entregas do imunizante ao governo federal”, diz o governo estadual.
De acordo com as informações, também serão entregues
neste mês mais 30 milhões de
doses da vacina contra a gripe
para distribuição em todo o país.
(Agência Brasil)

Governo de SP entrega 105 viaturas
blindadas para a Polícia Civil
O Governador João Doria
participou na quarta-feira (12) da
entrega das primeiras 105 viaturas blindadas da história da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Com investimento de mais de
R$ 23,3 milhões, os veículos
SUV vão proporcionar mais qualidade aos trabalhos policiais e
mais segurança aos agentes durante ações de combate ao crime organizado.
“Pela primeira vez, a Polícia
Civil de São Paulo terá uma frota de veículos blindados. Eles
vão proporcionar mais segurança aos policiais no combate ao
crime organizado e melhorar o
sistema de proteção às pessoas
em todo o estado. Meses atrás,
também fizemos a entrega das
primeiras viaturas blindadas para
a Polícia Militar”, declarou o
Governador.
Doria também agradeceu às
forças policiais pelo trabalho na
Força-Tarefa de combate à pandemia, que atua diariamente na
capital, interior e litoral para
coibir aglomerações, comérci-

os irregulares e festas clandestinas.
A aquisição dos veículos foi
feita por meio de pregão eletrônico. A empresa vencedora foi a
GM, com o modelo Trail Blazer.
Cada veículo custou R$ 222 mil.
A renovação da frota policial
com veículos blindados é um
compromisso da atual gestão na
área de Segurança Pública de
São Paulo.
“Já somos hoje a primeira
polícia do Brasil com a maior
frota de viaturas blindadas”, afirmou o Secretário de Segurança
Pública, General João Camilo
Pires de Campos. “A viatura blindada é um multiplicador de poder com que criamos mais proteção as guarnições que a ocupam e trabalham diuturnamente”,
acrescentou.
Dos 105 veículos, 37 serão
destinados a unidades especializadas da Polícia Civil na capital,
como os departamentos estaduais de Investigações Criminais
(Deic), de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e

de Homicídios e de Proteção à
Pessoa (DHPP), além do Departamento de Operações Policiais
Estratégicas (Dope) e das Centrais Especializadas de Repressão à Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) – subordinadas às
delegacias seccionais.
A região da Grande São Paulo será atendida com 14 viaturas
para as delegacias seccionais de
Carapicuíba, Diadema, Franco da
Rocha, Guarulhos, Mogi das
Cruzes, Osasco, Santo André,
São Bernardo do Campo e Taboão da Serra.
O interior do estado receberá 54 veículos que serão entregues às Divisões Especializadas
de Investigações Criminais
(Deic) das regiões de São José
dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do
Rio Preto, Santos, Sorocaba,
Presidente Prudente, Piracicaba
e Araçatuba.
Renovação da frota
Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo

promove a renovação contínua
da frota da Segurança Pública.
Desde 2019, já foram adquiridas
5.354 veículos para as polícias
Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e policiamento ambiental. O investimento total já ultrapassou R$ 368,4 milhões, incluindo as 105 viaturas blindadas
entregues nesta quarta e outras
70 já distribuídas à Polícia Militar.
O policiamento militar rodoviário também foi contemplado com 36 novos veículos para
atividades nas regiões de Bauru
e Araraquara. O investimento de
R$ 3 milhões foi feito pela concessionária EixoSP, em cumprimento ao contrato de concessão
rodoviária com o Estado.
Ainda há aquisições em andamento, como 30 veículos descaracterizados para a Polícia
Civil, sob investimento de mais
de R$ 4 milhões, e outros 190
automóveis para uso da Superintendência de Polícia TécnicoCientífica, com valor superior a
R$ 10,9 milhões.

Saúde investe R$ 8 milhões e entrega
a primeira etapa da reforma do
Hospital do Servidor Público
A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) entregou na quarta-feira (12/05), a primeira etapa da reforma geral da infraestrutura do Pronto-Socorro do
Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM), na Rua Castro Alves, 60 - Aclimação.
O projeto faz parte do Programa Avança Saúde SP, fruto
de um acordo da Prefeitura de
São Paulo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Segundo o prefeito em exercício, Ricardo Nunes, foram investidos mais de R$ 8 milhões
nesta obra e, a partir de agosto,
esse hospital será exclusivo para
o uso dos servidores públicos.
“Vamos fazer um gesto de reconhecimento e de carinho para o
funcionalismo público do muni-

cípio de São Paulo retornando
esse hospital ao atendimento
exclusivo do funcionalismo municipal, porque teremos a UPA,
que vamos inaugurar em agosto.
Portanto, o atendimento de porta aberta aqui poderá ser feito lá,
deixando esse hospital exclusivo para os funcionários públicos”, afirmou. “É mais um gesto do prefeito Bruno Covas de
reconhecimento ao funcionalismo público”, completou.
Além de integrar o ProntoSocorro (PS) Adulto com PS
Infantil, Pediatria e Psiquiatria,
Psicologia da Infância e Adolescência, o projeto prevê a instalação de ar-condicionado central
no Centro Cirúrgico/Central de
Material Esterilizado, Centro
Obstétrico, UTIs Adulto e laboratório.

Dos três pavimentos previstos, dois foram entregues nesta
quarta-feira. O primeiro andar/
térreo vai contar com o PS
Adulto, equipado com sala de
choque para dois atendimentos simultâneos, sala de emergência com dez leitos, recepção de pacientes, duas salas de
classificação de risco, três
consultórios para atendimento clínico, sala de sutura com
consultório da cirurgia adjacente, eletrocardiograma, coleta de
sangue, medicação, inalação e
áreas de apoio.
O segundo pavimento conta
com 30 leitos de retaguarda do
PS Adulto, sendo 28 de enfermaria e dois de isolamento. O
local também oferece salas de
apoio como o posto de enfermagem e de serviço, copa de nutri-

ção, setor administrativo, com
secretaria e salas de coordenação médica e de enfermagem,
além do Núcleo Interno de Regulação (NIR).
Na próxima etapa da obra
será entregue o Pronto-Socorro Infantil. As reformas também
prosseguem no terceiro pavimento, onde funcionará a Clínica de Pediatria (atendimentos
ambulatoriais), atendimento de
Psiquiatria e Psicologia da Infância e Adolescência (PPIA),
17 consultórios, sala de procedimentos, de observação e sala
de cirurgia infantil, pré-consulta, sala de vacina, de reunião
médica, coordenação, guichê de
atendimento e recepção e consultório de Ginecologia (para
jovens menores de 18 anos),
entre outros.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Produção de grãos cresce 5,7% e
chega a 271,7 milhões de toneladas
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) prevê
um aumento de 5,7% na produção nacional de grãos. Com isso,
a colheita esperada é de 271,7
milhões de toneladas, número
que apresenta um acréscimo de
14,7 milhões de toneladas, na
comparação com o que foi produzido em 2019/2020.
A Conab prevê também o
crescimento de 4,1% na área
plantada. Isso equivale a um
acréscimo de 2,7 milhões de
hectares, para um total de 68,6
milhões de hectares utilizados
para a produção, que tem, como
destaque, a soja (aumento de
4,2% ou 1,6 milhão de hectares)
e o milho segunda safra (aumento 8,8%, ou 1,2 milhão de hectares).
Os dados constam do 8º Levantamento da Safra 2020/2021
de Grãos, divulgado na quartafeira (12) pela Conab. De acor-

do com a companhia, o resultado se deve à produção recorde
da soja e ao aumento estimado
do milho total.
“A situação das culturas de
primeira safra, com exceção do
milho e arroz, está no encerramento da colheita. Para as de
segunda safra, caso do feijão,
predominam os estágios de floração e enchimento de grãos. Já
quanto ao milho segunda safra,
em face do atraso na semeadura, mas com um percentual significativo de desenvolvimento
vegetativo e floração, a cultura
dependerá das condições climáticas. Já no caso das culturas de
inverno, o plantio se intensifica
este mês, mas dependerá do volume das precipitações”, informou a Conab.
Soja e milho
De acordo com a Conab, o
volume representa um novo re-

corde. Na comparação com a
estimativa anterior, divulgada em
abril, há uma redução de 2,1 milhões de toneladas, motivada
principalmente pelo atraso da
colheita de soja e, consequentemente, do plantio de grande parte da área do milho segunda safra fora da janela ideal. A redução na produtividade do cereal
foi influenciada também pela
baixa ocorrência de chuvas.
A previsão é que a soja registre produção recorde, de
135,4 milhões de toneladas, o
que corresponde a um aumento
de 8,5% (ou 10,6 milhões de
toneladas), na comparação com
a safra registrada entre 2019 e
2020. Com isso, segundo a Conab, “o Brasil assegura o título
de maior produtor mundial da
leguminosa”.
A produção total estimada
para o milho é de 106,4 milhões
de toneladas, o que representa

um crescimento de 3,7% em relação à de 2019/2020. De acordo com a companhia, serão produzidos 24,7 milhões de toneladas na primeira safra; 79,8 milhões na segunda safra; e 1,9
milhão na terceira.
Algodão, arroz e feijão
A estimativa para a produção
de algodão é de 6 milhões de
toneladas para o caroço, o que
corresponde a 2,4 milhões de
toneladas de pluma. O arroz
deve chegar a 11,6 milhões de
toneladas, número 3,9% maior
do que o da safra anterior.
O feijão terá uma redução de
3,6% no acumulado das três safras, totalizando 3,1 milhões de
toneladas; e a produção de amendoim aumentará 7,1% na produção, na comparação com a safra
de 2019/20, devendo resultar
em uma colheita de 597 mil toneladas. (Agencia Brasil)

Caixa registra alta de 50,3% em lucro
líquido no 1º trimestre de 2021
O lucro líquido da Caixa Econômica Federal no primeiro trimestre de 2021 foi de R$ 4,6 bilhões, alta de 50,3% em relação
ao mesmo período do ano passado, informou o banco público na
manhã de quarta-feira (12).
Ao comentar o balanço do
primeiro trimestre em videoconferência, algumas horas após a
divulgação, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comemorou o resultado “muito sólido”
e “recorde de todos os tempos”.
Entre os maiores destaques
dos três primeiros meses deste
ano, a Caixa teve uma receita de
R$ 9 bilhões com operações de
crédito imobiliário, um aumento
de 10,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Esse
tipo de operação é responsável
por 52,3% de toda a receita com
operações de crédito do banco.
A Caixa registrou, no primeiro trimestre deste ano, um saldo de R$ 518,4 bilhões em crédito imobiliário, com 5,7 milhões de contratos e 68,2% de
participação no mercado. Entre
o início de janeiro e o fim de
março, o banco fechou 134,8
mil novos contratos de financiamento imobiliário. Nesse ponto, o destaque foi a alta de
103,1% em um ano nos contratos pelo Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo
(SBPE), cuja carteira chegou a
R$ 16,2 bilhões.
A carteira total de crédito
ampliado da Caixa atingiu R$
799,6 bilhões. Em relação às
receitas, o banco registrou alta
também em operações com o

agronegócio (23,8%) e em créditos comerciais a pessoas jurídicas (6,3%).
As receitas com a prestação
de serviços e tarifas no primeiro
trimestre deste ano foram de R$ 5,7
bilhões, queda de 1,9% na comparação com o mesmo período do ano
passado. Nesse campo, as maiores
reduções foram nas receitas com
convênios e cobranças (25,1%),
fundos de investimentos (7,2%)
e conta corrente (7%). Por outro lado, as receitas com seguros subiram 376,3%.
“Já é um impacto do Pix, isso
é um impacto real. E o impacto
também que tivemos de algumas
questões da volta do auxilio
emergencial”, disse Guimarães
sobre as causas da retração na
receita com serviços e tarifas.
O banco destacou ainda que
o retorno sobre patrimônio líquido, um indicador do nível de
lucratividade, chegou a 16,33%,
ante 15,18% registrados no último trimestre de 2020. O indicador, contudo, encontra-se
abaixo do registrado nos três primeiros meses de 2020, quando
era de 24%.
O balanço da Caixa mostra
ainda que o banco reservou R$
2,54 bilhões em provisões para
devedores duvidosos. Essa reserva
serve para cobrir possíveis inadimplências. O valor é 3,4% menor do
que o provisionado no trimestre
anterior, mas 26,5% maior do
que o registrado nos três primeiros meses do ano passado.
O provisionamento total do
banco, que inclui outros riscos
calculados, chega a R$ 34 bi-

lhões, segundo o presidente da
Caixa. “Mantemos provisionamentos elevados, é consequência sim da volta da segunda onda
da pandemia”, disse Guimarães.
O nível de inadimplência do
banco, que aponta dívidas não
pagas há mais de 90 dias, ficou
em 2,04% no primeiro trimestre de 2021, abaixo dos 3,14%
registrados no mesmo período
do ano passado, mas acima dos
1,73% no trimestre imediatamente anterior. Guimarães disse que o índice deve voltar a subir por ao menos mais seis meses, refletindo o retorno das cobranças em créditos que foram
pausadas durante a pandemia.
De todo o balanço, o presidente da Caixa deu maior destaque ao aumento no crédito para
micro e pequenas empresas
(MPEs), cuja carteira atingiu R$
49 bilhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 125,9% em
relação ao mesmo período do
ano passado. O banco possui cerca de 300 mil contratos com
MPEs, e “ 70% delas não eram
clientes da Caixa”, disse Guimarães. “No momento mais sensível para essas empresas nós estivemos juntos, ganhamos esses
clientes, e isso reforça o papel
social e matemático da Caixa”,
acrescentou ele.
As Loterias Caixa, por sua
vez, arrecadaram R$ 3,8 bilhões
no primeiro trimestre de 2021.
Desse valor, cerca de R$ 1,9 bilhão foram transferidos a programas sociais do governo, em
áreas como seguridade social,
esporte, cultura, segurança pú-

blica, educação e saúde.
Outros destaques do balanço são:
- Margem financeira de R$
11 bilhões, maior em 4,1% sobre o último trimestre do ano
passado e 6,8% sobre os três
primeiros meses de 2020.
- Saldo em poupança de R$
368,5 bilhões, evolução de
14,8% em 12 meses.
- Contratação de R$ 12,9 bilhões em crédito consignado,
maior valor para o primeiro trimestre em 10 anos.
- A carteira de crédito ampliada encerrou o primeiro trimestre com saldo de R$ 799,6 bilhões, crescimento de 14,3%
em relação ao mesmo período
de 2020, com participação de
mercado de 19,3%.
- Operações de crédito para
antecipação do Saque Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço) resultou
na contratação de R$ 1,8 bilhão,
distribuídos em 993,7 mil pagamentos.
- Despesas administrativas
de R$ 2,633 bilhões, queda de
25,1% em relação ao quarto trimestre do ano passado e de 1,1%
em relação ao primeiro trimestre de 2020.
- Na comparação com o trimestre anterior, houve queda de
17,1% na despesa com pessoal,
que no primeiro trimestre deste
ano ficou em R$ 5,412 bilhões.
A cifra representa um aumento
de 3,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
(Agencia Brasil)

Setor de serviços recua 4%
de fevereiro para março
O volume de serviços caiu
4% na passagem de fevereiro
para março deste ano, depois de
duas altas consecutivas do indicador. As informações da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)
foram divulgadas na quarta-feira (12), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado, o segmento voltou a ficar abaixo do pata-

mar antes da pandemia de covid19. “O setor mostrava um movimento de recuperação desde junho do ano passado e chegou a
superar o patamar pré-pandemia.
Mas, com a queda em março,
encontra-se 2,8% abaixo do volume de fevereiro do ano passado”, disse Rodrigo Lobo, pesquisador do IBGE.
Os serviços tiveram quedas
no acumulado do ano (-0,8%) e

no acumulado de 12 meses (8%). Na comparação com março do ano passado, houve crescimento de 4,5%.
Na passagem de fevereiro
para março, três das cinco atividades de serviços tiveram queda em
seu volume: serviços prestados às
famílias (-27%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e
correio (-1,9%) e profissionais,
administrativos e complementares

(-1,4%). Dois segmentos tiveram
aumento no volume de serviços:
informação e comunicação (1,9%)
e outros serviços (3,7%).
A receita nominal dos serviços teve quedas de 0,4% na comparação com fevereiro deste
ano, de 0,2% no acumulado do
ano e de 7,7% no acumulado de
12 meses. Na comparação com
março do ano passado, a receita
cresceu 6,1%. (Agencia Brasil)

Abate de bovinos cai 10,3%
no primeiro trimestre do ano
Os dados da produção animal
para o primeiro trimestre de
2021 mostram que o abate de
bovinos recuou 10,3%, o de
suínos aumentou 4,9% e o de
frangos teve alta de 2,4%, na
comparação com o mesmo
período de 2020. É o que mostram os primeiros resultados
da Pesquisa Trimestral do
Abate de Animais, divulgada
na quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Em relação ao quarto trimestre do ano passado, o abate de

bovinos apresentou queda de
10,5% e o de suínos cresceu
0,2%, enquanto o de frangos ficou estável. No período analisado, foram abatidos 6,54 milhões de cabeças de bovinos
sob inspeção sanitária, totalizando 1,72 milhão de toneladas de carcaças bovinas. Isso
representa retração de 6,8%
em relação ao mesmo trimestre de 2020 e de 12,7% em relação ao trimestre anterior.
Quanto aos suínos, foram
abatidos no primeiro trimestre
deste ano 12,53 milhões de ca-

beças, acumulando peso de carcaças de 1,15 milhão de toneladas. O aumento foi de 7,2% na
comparação anual e de 2,5% na
trimestral.
O abate de frangos no período da pesquisa totalizou 1,55
bilhão de cabeças, com peso
acumulado das carcaças de 3,63
milhões. O acréscimo na comparação anual foi de 4,3% e na
trimestral, de 1,6%.
A aquisição de leite chegou
a 6,52 bilhões de litros, o que
representa alta de 1,3% em relação ao primeiro trimestre de

2020 e queda de 3,3% na comparação com o trimestre anterior. Por outro lado, a aquisição
de peças de couro pelos curtumes caiu 6,6% na comparação
anual e 8% na trimestral, somando 7,07 milhões de peças inteiras de couro cru.
Foram produzidos 972,94
milhões de dúzias de ovos de
galinha nos três primeiros meses deste ano, o que representa
quedas de 0,1% na comparação
anual e de 1,8% em relação ao
último trimestre de 2020.
(Agencia Brasil)
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Comissão da OMS
faz recomendações
para evitar próxima
pandemia
Um novo sistema global transparente deveria ser criado para
apurar surtos de doenças, habilitando a Organização Mundial da
Saúde (OMS) a enviar pesquisadores com pouca antecedência e
revelar suas descobertas, disse uma comissão de estudo da pandemia de covid-19 na quarta-feira (12).
A OMS deveria ter declarado o novo surto de covid-19 na
China uma emergência internacional antes de 30 de janeiro de
2020, mas o mês seguinte foi “perdido” porque os países não
adotaram medidas fortes para deter a disseminação do vírus, disse
a comissão.
Em um grande relatório sobre a reação à pandemia, especialistas independentes pediram reformas ousadas na OMS e uma
revitalização dos planos de prontidão nacional para evitar outro
“coquetel tóxico”.
“É essencial ter uma OMS empoderada”, disse Helen Clark,
copresidente da comissão e ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, à imprensa no lançamento do relatório Covid-19: façam
dela a última pandemia.
Ellen Johnson Sirleaf, também copresidente do grupo e expresidente da Libéria, disse: “Estamos pedindo um novo sistema de vigilância e alerta que se baseie na transparência e permita à OMS publicar informações imediatamente”.
Ministros da Saúde debaterão as conclusões na abertura da
assembleia anual da OMS, em 24 de maio. Diplomatas dizem
que a União Europeia está estimulando os esforços de reforma
da agência da Organização das Nações Unidas (ONU), o que
exigirá tempo.
Segundo o relatório, permitiu-se que o vírus SARS-CoV-2,
que surgiu na cidade chinesa de Wuhan no fim de 2019, se transformasse em uma “pandemia catastrófica” que já matou mais de
3,4 milhões de pessoas e devastou a economia mundial.
“A situação na qual nos encontramos hoje poderia ter sido
evitada”, disse Johnson Sirleaf. “Ela se deve a uma série de erros, lacunas e atrasos na prontidão e na reação.”
Médicos chineses relataram casos de pneumonia atípicas em
dezembro de 2019 e informaram as autoridades. A OMS recebeu relatos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de
Taiwan e outros, disse a comissão.
De acordo com o relatório, o Comitê da OMS deveria ter
declarado emergência de saúde internacional em sua primeira
reunião de 22 de janeiro, em vez de esperar até 30 de janeiro.
O comitê não recomendou restrições de viagens devido aos
regulamentos internacionais de Saúde da OMS, que precisam
ser reformulados, segundo o documento. (Agencia Brasil)

Índia: com recordes
de mortes por covid19, corpos flutuam
no Ganges
Dezenas de corpos apareceram às margens do Rio Ganges à
medida que os indianos não conseguem lidar com as cremações
de quase 4 mil pessoas que morrem a cada dia devido à pandemia de covid-19 no país.
A Índia é atualmente responsável por uma em cada três mortes pela doença relatadas no mundo, de acordo com levantamento
da Reuters. O sistema de saúde do país está sobrecarregado,
apesar das doações de cilindros de oxigênio e outros equipamentos médicos oriundos de todo o mundo.
As zonas rurais da Índia não só têm cuidados de saúde mais
rudimentares, como também estão ficando sem lenha para as
cremações tradicionais hindus.
Autoridades disseram na terça-feira (11) que investigam a
descoberta de dezenas de corpos encontrados flutuando pelo
Rio Ganges em dois estados separados.
“No momento, é muito difícil para nós dizer de onde vieram
esses corpos”, disse o M.P. Singh, autoridade do governo na
cidade de Ghazipur, em Uttar Pradesh, na Índia.
Akhand Pratap, morador local, disse que “as pessoas estão
mergulhando corpos no sagrado Rio Ganges em vez de cremar
por falta de madeira para cremação”.
Mesmo na capital, Nova Delhi, muitas vítimas da covid-19
são abandonadas por seus parentes após a cremação, deixando
voluntários para lavar as cinzas, rezar sobre elas e depois dispersá-las no rio, na cidade sagrada de Haridwar, a 180 quilômetros de distância.
“Nossa organização recolhe esses restos mortais de todos
os crematórios e realiza os últimos rituais em Haridwar, para
que eles possam alcançar a salvação”, disse Ashish Kashyap, um
voluntário da instituição de caridade Shri Deodhan Sewa Samiti. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 4

QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2021

Congresso deve definir modelo de
privatização dos Correios, diz Faria
O Ministro das Comunicações, Fábio Faria disse na quarta-feira (12) que caberá ao Congresso Nacional definir o modelo de privatização dos Correios,
estatal 100% pública. A urgência
do Projeto de Lei (PL) 591/21 que
trata da exploração dos serviços
postais pela iniciativa privada foi
aprovada no dia 20 de abril e
aguarda deliberação sobre o mérito. O regime permite acelerar a
análise do texto, mas ainda não foi
definida a data de votação do mérito do projeto.
Faria participou de uma audiência na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados para
tratar das prioridades da pasta para
o ano de 2021. De acordo com o
ministro, ao entregar o projeto de
privatização, o governo optou por
deixar o Congresso definir o modelo de privatização da empresa,
que leva encomendas a todo o ter-

ritório nacional.
“Quem vai decidir o processo dos Correios, se vai ser privatização, concessão, vendas de
ação, ou não, é o Congresso Nacional. Se vocês que forem contra vencerem a votação, os derrotados vão aceitar”, disse Faria
após questionamento de deputados contrários à venda da empresa sobre a questão.
Além de estabelecer que o
Sistema Nacional de Serviços
Postais (SNSP) poderá ser explorado em regime privado, o texto
prevê que a União manterá para
si uma parte dos serviços, chamada na proposta de “serviço
postal universal”, que inclui encomendas simples, cartas e telegramas.
De acordo com o ministro, a
empresa que ficar responsável
pela atividade dos Correios terá
que manter o serviço.
“Os Correios entregam em

torno de 95% das casas do Brasil. A empresa que ganhar vai ter
que entregar também. Nenhuma
casa que recebe carta dos Correios vai deixar de receber, se entrar uma empresa de fora, caso
venha a ocorrer a privatização ou
outro tipo de concessão ou coisa parecida”, afirmou.
Durante a audiência, o ministro também foi questionado a respeito do futuro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que,
assim como os Correios e a Eletrobras, também foi incluída no
Plano Nacional de Desestatização
(PND).
Com isso, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) iniciará estudos
técnicos sobre a privatização da
empresa, que faz comunicação
pública no país, com oito veículos, entre eles a Rádio Nacional, a
TV Brasil e a Agência Brasil.
Faria disse que ainda não há

nada decidido a respeito da possível desestatização ou extinção da
EBC, mas que os estudos do BNDES vão definir o futuro da empresa.
Em 2020, a EBC, que é dependente do Tesouro Nacional, recebeu R$ 389,1 milhões da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) e arrecadou R$ 65,8 milhões em receitas próprias, como a venda de
serviços e receitas financeiras.
Com as despesas totalizando R$
543,4 milhões no ano passado, o
Tesouro Nacional repassou R$
88,5 milhões à empresa, de um
total de R$ 463 milhões autorizados pelo Orçamento Geral da
União.
Partidos da Câmara dos Deputados ingressaram com três
projetos de decreto legislativo
para retirar a EBC do PND. A agremiações afirmam que a desestatização fere o Artigo 223 da Cons-

tituição Federal. A Carta Magna
prevê a existência de sistemas de
comunicação público, privado e
estatal, de forma que a sobrevivência da EBC “é crucial para a
garantia desse princípio constitucional”, argumentam os projetos.
Aos deputados, o ministro,
relatou não acreditar que empresas privadas teriam interesse na
EBC, por não poderem ficar com
as receitas da empresa como a
CFRP e também as aplicações financeiras que, de acordo com Faria, rendem em torno de R$ 200
milhões por ano ao conglomerado de mídia.
“É uma determinação nossa a
gente tentar entender o que pode
ser feito com a EBC. Porque se
você puder vender a faixa, vender
o canal, a receita vai ser muito maior, a gente vai ter interessados.
Por isso que mandei para o PND e
lá eles vão falar, daqui a 100 dias,

o modelo que pode ser privatização, venda de ativos, otimizar, enxugar, que pode ser qualquer coisa que venha, que não tenho como
opinar”, disse.
Faria disse ainda que a venda de ativos da União, como Correios e a EBC são uma determinação presidencial. Para o ministro,
a União não deveria manter uma
empresa de comunicação pública.
“Não acho que porque a empresa é publica que a União tem
que bancar”, disse. “Se a gente
puder otimizar, de repente vender ativos, fazer um programa de
demissões incentivadas, restabelecer alguns funcionários em
lugares que demandam mais. Eu
queria resolver essa despesa”,
disse. “Qualquer presidente da
república vai querer ter a EBC com
ele, ninguém quer abrir mão. Estamos fazendo isso porque é promessa de campanha”, acrescentou. (Agencia Brasil)
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equivalente a 62,8987m² do terreno e coisas de uso comum, cabendo-lhe o direito de uso de 01 (uma) vaga descoberta e indeterminada no estacionamento, a qual é inalienável, indivisível, acessória e
indissoluvelmente ligada à unidade autônoma.
Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n°
17.048.0053
02º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
Matrícula Imobiliária n°
157.153
de Jundiaí-SP
Ônus
Registro
R. 04
AV. 06

Data
08/08/2017
18/09/2018

Ato
Doação
Penhora Exequenda

Processo/Origem
Processo nº 102344583.2017.8.26.0309

Beneficiário / Observações
Maria Cristina Rezzaghi
Condomínio Residencial Genova

OBS 01: O número atualizado de Contribuinte Municipal do imóvel é 17.048.0053, para fins de emissão de documentos junto a Prefeitura de Jundiaí. OBS 02: Tendo em vista a averbação 02 da referida matrícula,
houve alteração no número da unidade do apartamento. Desta forma, a unidade correta é a indicada na descrição deste lote. OBS 03: Conforme as Avaliações apresentadas às fls. 135/137, o referido imóvel
possui 45,21 metros de área privativa e 107,77 metros de área total. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 86.670,00 (Abr/2021 ± Fls. 149). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos
Tributários: R$ 670,34 (Abr/2021). Cumpre informar, que eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo/Condominial: R$
30.622,91 (Mai/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante. 02 - A 1ª praça terá início em 14 de junho de 2021, às 16 horas, e se
encerrará no dia 17 de junho de 2021, às 16 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciandose em 17 de junho de 2021, às 16 horas, e se encerrará em 07 de julho de 2021, às 16 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar lance igual ou superior a 50% do valor da avaliação. Caso
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não
inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo ín dice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para
apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo
único e artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino,
matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04
² Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na
aquisição dos bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito,
depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora
de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem ( artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado deverá ser
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até
3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 08 ± O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devid o pelo exequente nos
casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo
de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação
(artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem
arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda
obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente
anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado
verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judici ais eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e
transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 24, Provimento nº 1625/09). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre
o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade
de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 - A alienação será formalizada por
termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se
tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias
pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execuç ão (artigo 901, § 1º, CPC). 14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade
processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alien ação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90
dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação desse MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo ± SP, endereço eletrônico
contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço:
www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos ( artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1046013-36.2020.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz
de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Maracajá Agromercantil Ltda,
CNPJ 12.303.173/0001-68, na pessoa de seu representante legal, que Weel BSD Fomento Mercantil
Ltda, ajuizaram uma Ação de Procedimento Comum, tendo como corréus João Carlos Machado
e outro, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 773.567.88 (maio/2020), corrigidos
monetariamente e acrescido de juros, referente aos títulos adquiridos pela Autora e pagas à vista
para Ré, conforme contrato de Fomento Comercial nº 1305/1 e borderôs 7985 e 7986, bem como ao
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
GHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRESHQD
de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o
SUHVHQWHD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGHDEULOGH%H

Edital de citação - Prazo de 20 dias - Processo nº 0082708- 40.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do
Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na forma da lei, Faz saber
a AKX Holding S/A, CNPJ 12.075.465/0001-90 que Companhia de Gás de São Paulo ± COMGÁS instaurou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica de nº 0082708-40.2019.8.26.0100. Tendo em vista não ter sido localizada em
seu endereço, serve o presente para que tome ciência de que, perante esse MM. Juízo, se processa referido incidente, com
o pedido para que seja julgado procedente para se incluir a AKX Holding S/A e demais Rés no polo passivo do cumprimento
de sentença nº 0015584-11.2017.8.26.0100, e para que a elas sejam estendidos todos os efeitos dos atos a serem praticados
no cumprimento de sentença, referente ao crédito da COMGÁS de R$ 15.488.056,61 (atualizado até nov/19). Fica a AKX
Holding S/A ciente para contestar o feito (art. 135, CPC), no prazo de 15 dias úteis, advertindo-se que, em caso de revelia,
será nomeado curador especial, nos termos do art. 257, IV, do CPC. Será o presente publicado. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2021.

6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0017176-25.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI
VALDEZ, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a(o)TABATHA DE ALMEIDA BARBOSA, CPF 382.969.388-55 e a ANDRÉ
LUÍS BAPTISTA VENANCIO, CPF 142.906.998-80, , que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A. Encontrando-se os executados em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, acerca do bloqueio/transferência que recaiu em
23/10/2020 sobre as quantias depositadas em conta de titularidade da co-executada Tabatha, no valor de R$ 344,43
(Banco Itaú/Unibanco), e do co-executado André Luís, no valor de R$ 3.223,72 (Banco Original), R$ 1.448,58 (Banco
Bradesco), R$ 858,24 (Mercadopago), R$ 490,10 (Banco do Brasil), R$ 195,94 (Banco C6), R$ 150,00 (Banco Itaú
Unibanco), R$ 10,19 (Picpay), no total de R$ 6.376,77, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, manifeste-se nos termos do §3º, artigo 854, do NCPC. Na ausência de manifestação,
converter-se-à o valor em penhora (artigo 854, §5º, NCPC), com regular prosseguimento do feito. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22/03/2021.

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I ² SANTANA
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº1003944-97.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER
a(o) JAQUELINE ALVES DO NASCIMENTO, Advogada, RG 34.989.288-X, CPF 306.826.558-48 e JOBERSON
ALEXANDRE PAIXÃO, CPF 338.300.418-02, RG 256264879, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento COMUM
CÍVEL por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. - FILIAL PRO MATRE PAULISTA, objetivando a
cobrança de R$ 6.381,01 (fevereiro/2017), referente aos serviços médico-hospitalares. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, ofereça resposta, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do CPC,
sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, sendo que será nomeado curador especial em caso de
revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC. 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 abril de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002166-69.2020.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli
Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUDITE MELO DA SILVA, RG 26.129.672 -3,
CPF 055.087.928-56, SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA, RG 58.904/CE, CPF 173.442.043-04 e TEREZINHA MELO DA SILVA, Brasileira, RG 17.040.761-5, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo- CDHU, objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de
Posse do imóvel situado à Rua Arreio de Prata NR: 07 - Q:L L:07 - A E Carvalho, Conjunto Habitacional
SP (AE Carvalho) (SH1 - BB), São Paulo-SP, CEP 08225-540, alegando que os réus descumpriram o
contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do
imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Encontrandose os réus em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente contestação. 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 07 de maio de 2021.

CNPJ/MF Nº. 31.536.951/0001-03
NIRE Nº. 35300521382 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 20 de abril de
2021 recebeu a carta de renúncia do Sr. Igor
de Castro Camillo, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. JUCESP 202.189/21-1 em 04/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP.
Edital de Citação.Prazo 20dias.Processo nº.1030088-97.2020.
8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amara, Juiz de
Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Adsumus
Alimentos Eireli ME, que Cash Price Factoring Fomento
Mercantil Ltda. ajuizou ação de execução, para cobrança de
R$ 494.106,66. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra,
pague o débito atualizado,com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15dias,podendo,
nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob
pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para
praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da
execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.
[12,13]

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0000393-57.2021.8.26.0011. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional XI – Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ENEAS FERNANDES
VALADA, CPF 051.282. 668-42, que se encontra em
lugar incerto e não sabido, que, nos autos da Ação
Monitória - Prestação de Serviços, em fase de
Cumprimento de Sentença, requerida por Sistema
Integrado de Educação e Cultura SINEC Ltda, foi
deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITALpara que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
efetue o pagamento de R$ 62.160,59 (atualizado até
janeiro/2021), que deverá ser devidamente corrigido
até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 § 1º do
Código de Processo Civil). Fica também advertido
de que, decorrido sem pagamento o prazo de quinze
dias (artigo 523 do CPC), terá início o prazo de quinze
dias para, independentemente de penhora ou nova
intima- ção, oferecer impugnação. Será o presente
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 18 de março de 2021.
13 e 14.05
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EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109788974.2013.8.26.0100 ( Usuc.1511 )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, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Roberto Martins Vieira Junior ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio do imóvel loicalizado na Rua Ilhéus do Prata, 45, Vila Pita, 8º Subdistrito -Santana, São Paulo - SP., com área de
183,82ms2., contribuinte municipal o n.º 071.447.0017-0, 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.
[13,14]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1076169-75.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)
Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas Eireli-EPP CNPJ 17.449.800/0001-97, que YKK do Brasil Ltda ajuizou ação
de execução, para cobrança de R$ 92.265,09 (ago/18), relativo às NF 413408-1, 413408-2, 413408-3, 413683-1, 413683-2,
413683-3, 414103, 414880, 414954, 418239-1 e 418239-2. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente
embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com
juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos
bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2021.
[12,13]

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1030525-17.2015.8.26.
0100 ( U 355 )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 Rosa Barreto Kusma,
Espólio de Nestor Kusma, na pessoa de seu inventariante, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antonio Miranda de Almeida e Elizabeth Alves de Almeida
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Edward Felix de Morais,556,Vila
Campanela,Itaquera, São Paulo-SP, com área de 287,21 m², contribuinte nº 114.204.0014-1, 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. [12,13]
3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 1009383-97.2019.8.26.0008. O MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo,
Dr. LUCIANO GONÇALVES PAES LEME, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a
LUCIANA VENTURA DOS SANTOS, (RG 001.521.856, CPF 017.324.331-27), que
SANDRO MALHEIROS lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a
condenação da ré no pagamento de R$97.673,93 (no ajuizamento) a ser devidamente corrigido e acrescido de juros de mora e demais encargos legais e
contratuais, decorrente do não pagamento de alugueres do imóvel situado na R.
Alonso Calhamares, 244, unidade autônoma 73-A, Cond. Consept Tatuapé, nesta
Capital. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente afixado epublicado na forma da lei. São Paulo, 03 de maio de 2021.
13 e 14/05

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 9ª VARA CÍVEL
Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594 - 2º andar - salas 245 / 246 - Casa
Verde - CEP 02546-000 - fone: (11) 3951.2525 - São Paulo/SP - E-mail:
santana9cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO- Prazo de 20 dias - Processo
nº 1000668-24.2018.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. CLÓVIS RICARDO DE TOLEDO
JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA FLORINDA FERNANDES),
que nos autos da EXECUÇÃO que lhe movem e a OUTROS, o ESPÓLIO de
MILTON SOARES DE ALMEIDA e OUTROS, foi procedida a penhora das quotas
sociais que lhe cabem na empresa denominada Fernandes Participação e
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 44.806.842/0001-00; NIRE
35218354010), estabelecida na R. Voluntár ios da Pátria, 4178, apto. 143,
nesta Capital. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, OFEREÇA IMPUGNAÇÃO, sob pena de prosseguimento
do feito nos ulteriores termos com a avaliação e praceamento dos bens
penhorados e ciente de que no silêncio lhe 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 14 de abril de 2021.
13 e 14/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014534-93.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: Maxim Administração e Participações Ltda Executado: Yaohong
Shu EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014534-93.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues,
na forma da Lei, etc..FAZ SABER a(o) YAOHONG SHU, CNPJ 13.213.225/0001-78, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Maxim Administração e Participações Ltda, objetivando
o pagamento da quantia de R$14.560,23, referente ao não pagamento de aluguéis. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, Embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ( um por cento) ao mês, sob pena de penhora de
bens e sua avaliação. Não havendo qualquer manifestação, o executado 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 05 de abril de 2021.
12 e 13/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0001866-02.2021.8.26.0004 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Cláusula Penal Exequente: Serviço Social do Comércio - Sesc Executado: First Machine Comércio e Indústria de
Equipamentos para Informática Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000186602.2021.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo,
Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FIRST MACHINE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 07.680.680/0001-80, que lhe foi proposta uma
ação de Cumprimento de sentença por parte de Serviço Social do Comércio - Sesc, para a cobrança da quantia a
que foi condenada no processo de origem 1122307-37.2017.8.26.0100. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que
pague, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do prazo do presente edital, o valor de R$ 155.074,25, indicado
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, ficando advertida de que, transcorrido
o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, e que não
ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523, o débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários advocatícios de dez por cento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021.
12 e 13/05

    ! "#%#&'# " *+#
:;<=>?< <@GK*?KQ+#<WK X [<?\]^_*'# #
 <Q *  < # * `# @    *j#@?#  K #*
     `=k ><wK #*@#@ {Q'# Q'#
j#  |}~\]*]|}~*^ # % *``   @ {@*
@'# ^*`#@w#@*`  @#%  * # '#@%#` ##
 K@ *`@#Q ` ~\G^G
^:;<=>?< <@GK^`=<=><  ~\^
   X#> <#Q  <>{* +#    ^: ; <=>  ? <   <@G
K* ? KQ     % % [<? ~^\^^\_* '#    KG" { j##    # 
"@  *  >      # * Qj>   '#   |} \\*]] [`>  ]_*
@  @ <W#  <W   ?      ;=#  ~~~^^[\~_   
#   #% % * @ * @ '#   ~ *  `#    #@* @%#  WQ
#*     '#  >Q {   # @ * #   ^ *  Q%# #  { 
 W  '# *  @>   @w  ~  >  # *  #> #  { *
@  '# '#  @%     j `    @  *      
 j#   [#  @  _  * Q @   @ {  Q   # >    @ #@*
  *    # @   %# @%#    ` K  @ * ` 
@#QK*G\G~\G^G
 &"< &" |" "K|<KK^~\^~["_+#[_
~:;<=>*?< <=>*K #*[_"| ""<"|KK| K* ` 
*?"K"|[_;"K# < # @"  %j| *'#!K<
   KG"    @ { j##    w* @ Q   '#   |} ]~*]\ [   
~_*    <   <{'# @  @ ~^^\~  <   <W 
X ?  ~^\\    '#   #% % * ` `    @ * @ '#
 ^*`##@*@%# WQ[`  #@#_*{ 
>= '#>   ^  >  WQ [%   <<_* # `    Q%* Q @  
 >      #>@#@*  *  #
@   %# @%#    `*    % ^* ;  << K  @ * ` 
@#Q~\G^G
 &"  < &"   %  \]]\]\ < "#     < #
<=>     K>  |'#  ?#    |   K  # |'# | ! '#
% K>  &"  < &"   |"  ~  "K |<KK  \]]\]\ ["_ 
+#[_\:;<=>*?|%  ;@*K #*[_| X# K 
&{  *  `   *  ? KQ  | ! '# % K> [<? ~^_* '# ?#  
 |   K  #*     ?# % |   { j##    <Q *
    < # * Qj>   '#   |} ~^^*^^ [ > Q  ]_*    <  
   K>  # * @  #      '#   #% % * ` `
   @ * @ '#   ^ *  `#  ~  #@* `    * Q @   @#  
   >  ` %         *  '#    >*  
'#  #@K@ *`@#Q ` K #* 
~\G^G
          ^]   !  "#%# &'#
" * +#    : ; <=>  ? <   <@GK* ? KQ        
 [<+ \G^_* '#     w* @  #     w* j# @
 K  [_KG"* >#   #>* # =##>j#'# 
 |} \]* [ Q  _    #   #% % * ` `      @ *
@ '#   ^ *  `#    #@* `#  @%  * Q @       #  *
@%    {  >= `     @      @ {  >  ? 
@ # >  '#*    @ @>   ^~  <<    @%   ># *
   @  ^ ['# _  @ '#*  @      @ { # >    * @ * 
@w@#*# @#%  K@ *`@#Q ` ~\G^G
 &"< &" |" "K|<KK\~]^]["_+#[_:;
<=>*?|% ; &#@W*K #*[_<#? * ` *?"K"|[_
"k&K& ?" "&"*<+^^G*'# K  KG"{j##  w*@Q 
'# |}~~*[Q_* @"Q#< * <W<  
#K>  +#= ~~\^~~\*< < ~~\*"% \^*
     @  \^~~\~ '# #%% *``
< &" *@ &"*@'# ^*`##@*@%#WQ[`  #@#_*
{ >='#> ^>WQ[%<<_*#`  Q%*Q@  >
      #>@#@*  *  #@%#
@%#  `*  %^* ;<<K@ *@*`@#Q ` 
""" K@ K #*]Q~\G^G

 &" & " <k| &K& "% ~]^]<
"#  <# @           K>  '  ?#   K  # # & 
K##K  &" & " |" "K|<KK~]^]
["_  +#[_    : ; <=>*  ? <  <=>*   K  #* [_ ?@ 
 *  `   *  ?" K"| [_ &"& "" Kk" " k K&|&* * <*
`* |X ^]]^~\* <? ~]]~]\* '# @  +#=*    #     w*  
<# @      * > @ ?#   K  #*        `= k >
<w  K  #* @#  @ {  '#  Q'# j#    |} ]*^   
# % *``   @ {@*@'# ^*`#@w
#@*`  @#%  * # '#@%#` ## K@ 
* @ * `  @#Q  `    "" " K   @    K  #*
 ~\G^G

 &"  & "   |"    "K |<KK  ^\^   +#  
:;<=>*?|%  K  *K #*|@{X * ` *
?"K"|k; |KK&|"K|&K&"*<+~~]^G^\*'## 
<Q *     < # *       `  # @       [{  ## Q _
 '#   |} *~ [ > QG_*     '#  "  K  K  ">%
   #   #% % * ` `      @ * @ '#   ^ *  `#   
#@* `#  @%  * Q @       #  * @%    {  >= `
    @      @ {  >  ?  @ # >  '#*  
 @ @>   ^~  <<    @%   ># *    @  ^ ['# _  @ '#*
 @      @ { # >    * @ *  @w@ #* #  @#%   K  @ *
`@#Q ` K*G^G~\G^G
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009835-93.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIO APARECIDO CUSTÓDIO, Brasileiro, RG 16318542, CPF 066.326.548-78, com
endereço à Rua Terra, 20, Cidade Satélite Santa Bárbara, CEP 08330-590, São Paulo - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por S.I.EDUCAÇÃO MODERNA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, devidamente inscrito no MF/CNPJ sob n° 11.084.565/0001-10 com escritório profissional sito na
Rua Antonio de Barros, nº 1.973 – Sobreloja – Tatuapé – São Paulo/SP – CEP: 03401-001,. 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$11.962,85, 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 29 de abril de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009690-15.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo
Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alessandra Eduardo dos Santos CPF: 254.472.218-54, que
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do
Colégio São Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenandoa ao pagamento da quantia de R$ 60.975,19 (Março/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando
a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e
honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia
da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer 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 03 de maio de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013931-60.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). JU HYEON LEE, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ALEXANDRE CARDOSO FERREIRA, Brasileiro, Solteiro, Gerente Comercial, RG 23020529x, CPF
265.318.758-28, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Pro Ensino Ltda,
alegando em síntese: Objetivando o recebimento no valor de R$ 4.252,50 (maio/2017), representada pelo
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviço Educacional. 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, que fluirá após os 20 dias supra, ofereça resposta, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do CPC,
sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, sendo que será nomeado curador especial em caso
de revelia nos termos artigos 257,IV, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021.
12 e 13/05
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000691-64.2021.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Antunes Ribeiro
Crocomo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Nataly Caroline do Nascimento Benedito Barreto RG: 46.655.339-0 SSP/
SP e CPF: 402.951.138-47, que Instituto de Educação H.O Amorim Eireli CNPJ: 07.741.692/0001-78 ajuizou Ação
de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$
17.699,31 (Fevereiro/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado,
foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou
apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art.
523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias,
oferecer 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 04 de maio de 2021.
12 e 13/05
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005429-07.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Sopoupe Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda CNPJ: 56.100.134/0001-39 (na
pessoa de seu representante legal Rubens Elias Efeiche CPF: 012.129.008-55) e Rubens Elias Efeiche CPF:
012.129.008-55, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/
0001-04 ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e condenandoos ao pagamento da quantia de R$
277.907,57 (Fevereiro/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito
atualizado ou apresentem bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários
sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer 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 22 de abril de 2021.

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2021

K

Mangos Group Software S.A.
C.N.P.J.: 32.219.913/0001-90 - N.I.R.E.: 35.300.539.044
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Acionistas convocados a se reunirem em AGO, a ser realizada na sede social da Companhia, dia 27/05/2021, 10:00h,
para tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras (balanço patrimonial,
demonstração dos prejuízos acumulados e demonstração do resultado do exercício). Os instrumentos de mandato com poderes
especiais para representação na AGO deverão ser encaminhados ao e-mail robertomalta@mangoscredit.com.br com a
antecedência mínima de 72 horas da realização da AGO. SP, 10/05/2021.
Brunno P. Giancoli/Roberto F. S. Malta Filho
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Página 5

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Funcionários e Servidores das Autarquias do
Estado de São Paulo e APENSOS-AFAESP, convoca os associados desta Entidade
para Participar da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada ás 17:00 horas,
do dia 25 de junho de 2021,na sua sede localizada na Rua Cristovão Colombo,63
,conjunto 802, Centro,São Paulo/SP. Assunto: Eleição da chapa da nova diretoria para
o período de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2025. São Paulo,10 de Maio de 2021.
OSCAR NAKADA- Presidente da AFAESP.

m
Produtos Alimentícios Arapongas S/A – Prodasa

m

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A

CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54 - Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em
10/06/2021, às 9 horas na sede a Avenida Alcântara Machado 80, cj. 31, Mooca, São Paulo, SP, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (1) Apreciar e aprovar as Demonstrações Financeiras do exercicio de 2020, inclusive relatório e
parecer dos auditores independentes; (2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (3) Eleição dos membros
do Conselho de Administração; (4) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores; No caso da
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, será adotado o procedimento de voto múltiplo, disposto na Instrução CVM nº 165 e para solicitá-lo, os acionistas detentores de ações com direito a voto terão que ter no
mínimo 5% (cinco por cento) destas ações. Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social e no site (http://www.
industriasjbduarte.com.br), bem como no site da CVM e da B3, cópias dos documentos a serem discutidos nesta Assembleia
aqui convocada, incluindo a Ata da Reunião do Conselho de Administração de 06/05/2021, a Proposta da Administração, o
Regulamento e Boletim de Voto a Distância e demais documentos. No caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos,
solicitamos contatar a Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (11) 2061-5511, o Sr. Edison Cordaro. Conforme
artigo 5º da Instrução CVM nº 481/09, do artigo 30º, item II da Instrução CVM 480/09 e artigo 13º do Estatuto Social, os
acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência da Assembleia, além do documento
de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante
contendo sua respectiva participação acionária no capital social da Companhia expedido pela B3 ou constarem do Livro de
Ações Nominativas da Sociedade; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante caso o acionista se faça representar por procurador. Os documentos aqui mencionados deverão ser endereçados ao Sr. Edison Cordaro
(DRI), na Rua Agostinho Gomes nº 2816, Ipiranga, São Paulo, SP. São Paulo, 10 de maio de 2021. Fabio Aylton Casal De
Rey - Presidente do Conselho de Administração.

CERC Central de Recebíveis S.A.
CNPJ/ME nº 23.399.607/0001-91 - NIRE 35.300.504.542 (“Companhia”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Abril de 2021
1. Data e Hora: Em 15 de abril de 2021, às 18:00h. 2. Assembleia Digital: Conforme autoriza o Artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404/76 e nos
termos da Instrução Normativa do DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 (“IN 79”), a presente assembleia foi feita inteiramente digital, em virtude da
pandemia do Coronavirus (Covid-19). 3. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do Artigo 124,
§4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), pela presença de todos os acionistas representantes da integralidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Sr. Fernando Marques de Marsillac Fontes.
Secretário: Sr. Marcelo Maziero. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a retificação e ratificação da Assembleia Geral de Extraordinária da
Companhia realizada em 09 de abril de 2021, em fase de registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o protocolo nº
0.283.053/21-5 (“AGE”), especificamente com relação aos prazos de amortização das Debêntures de 3ª Série; (ii) a aprovação do primeiro
aditamento à escritura de Debêntures decorrentes desta deliberação que reflete as características gerais da 1ª Emissão de Debêntures da
Companhia; e (iii) a autorização para a administração da Companhia praticar qualquer ato e firmar quaisquer documentos que se fizerem
necessários à efetivação das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária. 6. Deliberações: Após discussão das matérias constantes
da Ordem do dia, pela unanimidade de votos dos presentes, e sem ressalvas, os acionistas resolvem: 6.1. Registrar que a presente ata será lavrada
na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei das S.A. 6.2. Aprovar a retificação e ratificação da ata da AGE para fazer constar nas
características gerais da 1ª Emissão de Debêntures que: Amortização das Debêntures. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das
Debêntures em razão de resgate antecipado ou de vencimento antecipado, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série e das Debentures de Terceira Série, caso integralizadas, será
amortizado em 33 (trinta e três) parcelas iguais, mensais e consecutivas, todas com vencimento no dia 30 de cada mês, exceto pela parcela de
fevereiro cujo vencimento se dará no dia 28, sendo a primeira parcela paga no dia 28 de fevereiro de 2023 e a última parcela paga na Data de
Vencimento (“Amortização das Debêntures”) (cada uma, uma “Data de Pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures”), conforme indicado
na tabela constante da Escritura de Emissão, conforme aditada.” 6.3. Em virtude da deliberação do item 6.2 acima, aprovar a nova redação do item
6.2 da AGE, conforme abaixo: “6.2. Aprovar a 1ª Emissão de Debêntures, com as seguintes características gerais: (i) Data de Emissão: Para todos
os efeitos legais, a data da Emissão será 09 de abril de 2021 (“Data de Emissão”). (ii) Número da Emissão: A Escritura de Emissão constitui a 1ª
Emissão de Debêntures da Emissora (“Emissão”). (iii) Quantidade de Debêntures, Valor Nominal Unitário e Número de Séries: A presente Emissão
contempla o montante total de até 25.000 (vinte e cinco mil) Debêntures, cada qual com o valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil Reais) (“Valor
Nominal Unitário”) na Data de Emissão, e será realizada em três séries, sendo 12.500 (doze mil e quinhentas) debêntures da primeira série
(“Debêntures da Primeira Série”), 5.000 (cinco mil) debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”) e 7.500 (sete mil e quinhentos)
debêntures da terceira série (“Debêntures da Terceira Série”). (iv) Valor Total da Emissão: O montante total da Emissão será de até R$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais), sendo R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) para as Debêntures da Primeira Série, R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais) para as Debêntures da Segunda Série e R$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) para as Debêntures da
Terceira Série. (v) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, conforme disposto no artigo 58, caput, da Lei das S.A. (vi) Destinação
dos Recursos: Os recursos oriundos da integralização das Debêntures serão aplicados pela Emissora para reforço do capital de giro da Emissora,
bem como para o refinanciamento total ou parcial de dívidas contratadas pela Emissora. (vii) Modo de Subscrição e Forma de Integralização: As
Debêntures serão subscritas e integralizadas pelo Valor Nominal Unitário da seguinte forma: (i) as Debêntures da Primeira Série serão subscritas
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da Data da Emissão, com integralização a vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional pelo Valor
Nominal Unitário; (b) as Debêntures da Segunda Série serão subscritas no dia 30 de abril de 2021, com integralização a vista, no ato da subscrição,
em moeda corrente nacional pelo Valor Nominal Unitário; e (iii) As Debêntures da Terceira Série serão subscritas no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis da data de recebimento pelo Agente Fiduciário da Notificação de Subscrição de Terceira Série, conforme prevista na Escritura de Emissão,
com integralização a vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional pelo Valor Nominal Unitário, sendo que a B3 deverá ser comunicada
com, pelo menos, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da Data de Integralização das Debêntures de Terceira Série. O(s) subscritor(es) das
Debêntures será(ão) doravante denominado(s) “Debenturista(s)”. (viii) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas
sob a forma nominativa, não conversíveis em ações emitidas pela Emissora, sem a emissão de certificado. (ix) Juros Remuneratórios: A partir da
Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures até a data do efetivo pagamento das Debêntures (exclusive), o
Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures estará sujeito a juros remuneratórios prefixados correspondentes a
13,3537% (treze vírgula três mil, quinhentos e trinta e sete por cento) ao ano, considerando o exponencial base de 360 (trezentos e sessenta) dias,
acruados diariamente (“Juros Remuneratórios”), e incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou sobre o saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme aplicável, desde a Data da Integralização da respectiva Série ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido
abaixo) da respectiva Série imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento das Debêntures (exclusive), sendo
o primeiro pagamento de juros no dia 30/05/2021. (x) Prêmio: Durante a vigência das Debêntures, na ocorrência de um Evento Elegível (conforme
definido na Escritura de Emissão), os Debenturistas se reunirão em assembleia de debenturistas nos termos da Escritura de Emissão para aprovar
o pagamento pela Emissora de um prêmio baseado na variação do preço da ação da Emissora, a ser pago pela Emissora de acordo com a seguinte
fórmula (“Prêmio”): Prêmio = P × Preço Excedente - Onde: P = 0,80% (oito centésimos por cento), na hipótese da totalidade das Debêntures terem
sido subscritas e integralizadas pelos Debenturistas; ou 0,56% (cinquenta e seis centésimos por cento) na hipótese apenas das Debêntures da
Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série terem sido subscritas e integralizadas pelos Debenturistas; e 0,40% (quatro centésimos por
cento), na hipótese apenas das Debêntures da Primeira Série terem sido subscritas e integralizadas pelos Debenturistas. Para fins de
esclarecimento, o Prêmio será devido considerando a quantidade de Séries efetivamente integralizadas das Debêntures, ainda que o Evento de
Liquidez tenha ocorrido antes da Data de Integralização das Debêntures de Segunda Série e/ou da Data de Integralização das Debêntures de
Terceira Série e será devido proporcionalmente a todas as séries. Preço Excedente = diferença entre Valor de Firma da Emissora e R$440.000.000,00
(quatrocentos e quarenta milhões de reais), sendo que: Valor de Firma da Emissora = média dos preços da ação da Emissora em um ou mais
Eventos de Liquidez ocorridos dentro do Período de Eligibilidade (excluído os valores dos aportes de capital do referido Evento de Liquidez)
multiplicado pela quantidade de ações da Emissora imediatamente antes do Evento Elegível. Período de Eligibilidade = o período desde a Data de
Emissão (ou a data do último Evento Elegível sobre o qual Assembleia Geral de Debenturistas que Debenturistas aprovou o afastamento do
pagamento do Prêmio, nos termos da Escritura de Emissão) e a data de um novo Evento Elegível (inclusive), limitado a 30/10/2025. Evento de
Liquidez = a consumação de uma ou mais operações societárias que resultem na transferência, direta ou indireta, a título oneroso, de participação
no capitai social da Emissora a qualquer Acionista ou terceiro, incluindo mas não se limitando a oferta pública de ações da Emissora (IPO), por meio
de oferta primária e/ou secundária, se houve qualquer aporte de capital mediante subscrição de ações, permuta de ações, conversão de dívida, ou
qualquer operação societária que tenha o mesmo resultado, [exceção feita a transferências entre Acionistas atuais]. Evento Elegível = a consumação
de um ou mais Eventos de Liquidez que resulte na transferência agregada, direta ou indireta, a título oneroso, de no mínimo 10% (dez por cento) do
capital social da Emissora. (xi) Data de Vencimento: A data de vencimento das Debêntures será em 30/10/2025 (“Data de Vencimento”). (xii)
Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário de cada uma das Debêntures não será atualizado monetariamente. (xiii) Pagamento: Ressalvadas
as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão de resgate antecipado ou de vencimento antecipado, nos termos previstos nesta
Escritura de Emissão, (i) a Remuneração das Debêntures da Primeira Série será paga no dia 30 de cada mês, ocorrendo o primeiro pagamento no
dia 30 de maio de 2021 e o último na Data de Vencimento, sendo que para o mês de fevereiro os pagamentos deverão ocorrer no dia 28 (cada uma
delas “Data de Pagamento das Debêntures da Primeira Série”); (ii) a Remuneração das Debêntures da Segunda Série será paga no dia 30 de cada
mês, ocorrendo o primeiro pagamento no dia 30 de junho de 2021 e o último na Data de Vencimento, sendo que para o mês de fevereiro os
pagamentos deverão ocorrer no dia 28 de fevereiro (cada uma delas “Data de Pagamento das Debêntures da Segunda Série”); e (iii) a Remuneração
das Debêntures da Terceira Série será paga mensalmente, no dia 30 de cada mês, ocorrendo o primeiro pagamento no dia 30 do mês seguinte à
da Data de Integralização das Debêntures da Terceira Série e o último na Data de Vencimento, sendo que para o mês de fevereiro os pagamentos
deverão ocorrer no dia 28 (cada uma delas “Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Terceira Série” e, em conjunto com Data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série e Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série cada
uma delas “Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures”). (i) Amortização das Debêntures: Ressalvadas as hipóteses de liquidação
antecipada das Debêntures em razão de resgate antecipado ou de vencimento antecipado, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures de Terceira Série, caso
integralizadas, será amortizado em 33 (trinta e três) parcelas iguais, mensais e consecutivas, todas com vencimento no dia 30 de cada mês, exceto
pela parcela de fevereiro cujo vencimento se dará no dia 28, sendo a primeira parcela paga no dia 28 de fevereiro de 2023 e a última parcela paga
na Data de Vencimento (“Amortização das Debêntures”) (cada uma, uma “Data de Pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures”),
conforme indicado na tabela constante da Escritura de Emissão, conforme aditada. (ii) Da Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis
em ações. (iii) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa às
Debêntures prevista na Escritura de Emissão até o primeiro Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente
comerciai ou bancário no local de pagamento das Debêntures sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos
pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com
feriado nacional, sábado ou domingo. (iv) Garantia: Em garantia do o fiel, pontual e integral cumprimento da totalidade das suas obrigações no
âmbito da Escritura, a Emissora constituirá em favor dos Debenturistas, na presente data, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo
66-B, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, dos artigos 18 ao 20 da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, e, no que for
aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes (a)
de contratos de prestação de serviços e de outorga de direito de acesso aos seus sistemas com seus participantes, de titularidade da Emissora, que
se encontram anexos à presente ata como seu Anexo I (“Recebíveis”); e (b) de conta bancária de titularidade da Emissora, onde serão depositados
tais Recebíveis, nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a
Emissora e o Debenturista (“Cessão Fiduciária” e “Contrato de Garantia”). (v) Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações
constantes da Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediatamente exigível da Emissora o pagamento
do Valor Nominal Unitário, ou seu saldo, conforme o caso, acrescido da remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis, desde a data de
integralização das Debêntures até a Data de Vencimento, sem prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios e multas, conforme
aplicável, na ocorrência das hipóteses descritas nas Cláusulas 8.1 da Escritura de Emissão, observados os eventuais prazos de cura, quando
aplicáveis (cada um, um “Evento de Vencimento Antecipado”). (vi) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures serão efetuados
peia Emissora utilizando-se os procedimentos adotados (i) pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) pelo
Escriturador, para as Debêntures não custodiadas eletronicamente na B3. (vii) Colocacão e Negociação: As Debêntures serão objeto de subscrição
privada, sem qualquer esforço de venda perante o público em geral e sem a participação de instituições integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários. Não obstante, as Debêntures serão objeto de negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores
Mobiliários (“CETIP21”), também administrado e operacionalizado pela B3, sendo as Debêntures custodiadas eletronicamente e as negociações
das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3. (viii) Escritura de Emissão: Todos os demais termos e condições específicos
relacionados à Emissão das Debêntures serão tratados detalhadamente no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de
Debêntures, em Três Séries, com Garantia Real, da CERC Central de Recebíveis S.A. para Colocação Privada (“Escritura de Emissão”): Os termos
definidos em letra maiúscula nesta Ata têm o mesmo significado a eles atribuído na Escritura de Emissão. 6.4. Aprovar o Primeiro Aditamento à
Escritura de Emissão que reflete as características gerais da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia. 6.5. Autorizar a diretoria da Companhia e/
ou seus procuradores, a praticar(em) todos os atos necessários e/ou convenientes à celebração do 1º Aditamento à Escritura de Emissão,
observado o disposto nas deliberações acima. 6.6. Autorizar os diretores e/ou os procuradores da Companhia a representá-la na prática de todo e
qualquer ato, bem como na assinatura de todo e qualquer documento necessário à implementação da deliberação acima. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral, da qual foi lavrada esta
ata, que lida aos presentes, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas e assinada pelo Secretário da Mesa e pelo Presidente da Mesa.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Fernando Marques de Marsillac Fontes; Secretário: Marcelo Maziero. Acionistas Presentes: Fernando Marques
de Marsillac Fontes; Marcelo Maziero; Fabio Colletti Barbosa; Marcos de Barros Lisboa; Évora Fundo de Investimento em Participações; Parallax
Ventures Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia; e Hindiana Gestão e Participações Ltda.; Valor Brazil III-C, LLC; e GP Inova
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Confere com o original lavrado em livro próprio. Fernando Marques de Marsillac Fontes
- Presidente da Mesa; Marcelo Maziero - Secretário da Mesa. JUCESP nº 202.443/21-8 em 05/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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NIRE 35300524420 - CNPJ 75.404.814/0001-90
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária (Sob Forma Digital)
São convidados os acionistas de PRODUTO ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A – PRODASA, a se reunirem em assembleia geral extraordinária,
que se realizará no dia 18 de maio de 2021, às 8:00 horas, a ser realizada exclusivamente sob a forma digital por meio da plataforma Zoom,
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: ratificação dos acionistas do pedido de Recuperação Judicial. Desse modo, os senhores
acionistas poderão participar da reunião à distância por meio de acesso à plataforma Zoom, na data e hora acima mencionadas. Caso opte por
participar e exercer seu voto à distância mediante atuação remota na Assembleia Geral, o acionista deverá acessar a plataforma Zoom no dia
e hora designados através do link https://zoom.us/j/96427097028?pwd=S0tqM0MraFVUMzdWNlBNanhoZk9xQT09. A Companhia esclarece
que a Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima
(Anexo V da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no mínimo, dois anos. A fim de auxiliar os Acionistas presentes,
a Companhia fornecerá suporte técnico pelo telefone (43) 3252-1622, ramal 209. Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser
dirimidas por meio de contato com o Sr. André Bruno Biazon, por e-mail para ti@prodasa.com.br. São Paulo - SP, 04 de maio de 2021.
Marcelo Alcantara Fernandes - Diretor-Presidente
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 47ª, 48ª série da 4ª emissão de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os
representantes da Emissora, convidados a se reunir, em segunda convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser
realizada em 19 de maio de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: A) Medidas a serem tomadas pelos Titulares dos CRI em razão da amortização extraordinária ocorrida em Janeiro de 2020, na qual a proporcionalidade deﬁnida no item 3.1.5 do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão de Debêntures não foi seguida, acarretando um pagamento de R$ 3.618.981,15 a menor para o CRI Sênior e corrigida durante os períodos de 16/04/2020 e
16/10/2020, onde as amortizações extraordinárias foram direcionadas em sua totalidade para o CRI Sênior até a regularização do valor, de modo que possa inclusive, se necessário, ser criada uma proporcionalidade mínima entre o CRI Sênior e Mezanino; B) Uma vez sendo deliberado o item (A), efetuar ou não amortização extraordinária de forma a enquadrar a proporcionalidade estabelecida entre os saldos dos CRIs Sênior e Mezanino; C) Autorização para Securitizadora em conjunto com
o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de CRI, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitização, e de quaisquer outros documentos que se
façam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais Quórum: O quórum de instalação desta assembleia em segunda convocação será com qualquer número dos presentes. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público
ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de
gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet, sendo certo que o link de acesso à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por
correio eletrônico aos Titulares dos CRI àqueles que enviarem solicitação para gestao@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar,
junto com a solicitação do link para acesso à assembleia, os documentos de identiﬁcação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, sob pena
de não ingresso no presente conclave. São Paulo, 11 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1039845-52.2019.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito
da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Katt Regina de Souza Stivanelo, CPF 262.415.098-61 e Laercio Stivanelo,
CPF 087.063.248-51, que Banco Santander (Brasil) S.A., ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como
coexecutados Felicio Stivanelo, CPF 298.312.298-00 e outra, para cobrança de R$ 391.648,75 (abril/2019), referente ao saldo
DEVEDORªDAª#ÏDULAªDEª#RÏDITOª"ANCÈRIOª ª#ONlSSÍOªEª2ENEGOCIAÎÍOªDEª$ÓVIDAªNªª/PERAÎÍOª)NTERNAª
Nª ª%STANDOªOSªEXECUTADOSªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ª
paguem o débito, atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas
MENSAIS ªATUALIZADAS ªPRAZOSªESTESªQUEªCOMEÎARÍOªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªBEMªCOMOªINTIMADOSªlCAMªOSªREQUERIDOS ªDAª
penhora efetuada online em sua conta bancária via sistema Bacen-Jud, nos valores de R$ 5.614,22, R$ 139,43 e R$ 478,56,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o
PRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªMAIOªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1101237-27.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz,
Juiz de Direito da 45ª Vara Cível - Foro Central. Faz Saber a Fabiana dos Santos Silva,
CPF 353.223.508-02, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento
Comum, tendo como corré FSS - Importação e Exportação Eireli Epp, objetivando condenar as
rés ao pagamento de R$ 109.952,12 (março/2019), corrigidos monetariamente, bem como a
custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento do Contrato para desconto
de recebíveis condições reguladoras nº 5057405327, emissão: 09/10/2015, Agência: 987, conta
corrente: 130004873. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
SDUD TXH HP  GLDV D ÀXLU DSyV RV  GLDV VXSUD FRQWHVWH VRE SHQD GH VHU FRQVLGHUDGD
revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
YHUGDGHLUDVDVDOHJDo}HVGHIDWRIRUPXODGDVSHORDXWRU $UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHD¿[DGR
e publicado na forma da lei.
B 13 e 14/05

CNPJ/MF n.º 52.311.347/0001-59 - NIRE 35300028252
ATA DE REUNIÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data, Hora e Local: Aos 19/04/2021, às 11h00, realizada na sede da Baldan Implementos Agrícolas S.A, situada
na Avenida Baldan nº 1500 (Nova Matão), nesta cidade de Matão/SP, CEP 15993-000. Convocação: Convocação
pessoal pelo Presidente do Conselho de Administração. Ordem do Dia͗ϭ͘ůĞŝĕĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĮǆĂĕĆŽĚĂƐĂƚƌŝbuições. Presença͗WƌĞƐĞŶƚĞĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘WĂƌƟĐŝƉŽƵĞǀŽƚŽƵƉŽƌǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ
o Conselheiro Luis Fernando Baldan Fechio. Mesa: Presidente: Walter Baldan - Secretário: Renato José Mastropietro. Deliberações Ordem do Dia: 1) ZĞĞůĞŝƚŽƐĐŽŵŽŝƌĞƚŽƌĞƐƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌŽŵĂŶĚĂƚŽĚĞϬϮĂŶŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞ
01.05.2021 os senhores: a) Celso Antonio Ruiz, brasileiro, solteiro, advogado, RG 18.068.537 SSP/SP e CPF
105.736.658-77, residente e domiciliado na Rua Milano, 42, Condomínio Vila Romana, Matão, SP, CEP: 15993040, para o cargo de Diretor Superintendente, na modalidade de “Diretor Estatutário”, e cujas atribuições enĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĞůĞŶĐĂĚĂƐŶŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŝĂ͕ĞǆĐĞĕĆŽĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƋƵĞŽƌĂĠĞƐƚĂďĞůĞĐŝda; b) Eduardo Fernandes, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, RG 18.820.600-0 SSP/SP e CPF
083.754.238-31, residente e domiciliado na Rua Lois Fernando Ebersoli, nº 1128, Jardim Aeroporto II, em Matão/
SP, CEP: 15991-168, para o cargo de Diretor Adjunto, ƉĂƌĂĂĨƵŶĕĆŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽͬ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ŶĂ
modalidade de Diretor Empregado, e cujas atribuições do cargo são: - Assinar em conjunto com o Diretor SupeƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƋƵĞŽďƌŝŐƵĞŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĞǆŽŶĞƌĞŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂĐŽŵĞůĂ͖ͲƐƐŝŶĂƌŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƐƵĂĄƌĞĂĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĞͬŽƵĚĂĄƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƋƵĞ
ĞŶǀŽůǀĂŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽĚĞůĞŐĂƌĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂŽƵĐŽŶƐƟƚƵŝƌƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͖ͲĂƌ
ĞǆĞĐƵĕĆŽăƐĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͖ͲŽŽƌĚĞŶĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐ
registros patrimoniais e o controle da situação dos acionistas; - Instruir os processos de recebimento e pagamenƚŽ͕ĞŵĂŶƚĞƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͖ͲŝƌŝŐŝƌĞŽƌŝĞŶƚĂƌŽƐſƌŐĆŽƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐ͕ŶĂ
ĨŽƌŵĂĚŽZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽ͖ͲDŽǀŝŵĞŶƚĂƌ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽŝƌĞƚŽƌ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͕ĂƐĐŽŶƚĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽĚĞůĞŐĂƌƚĂŝƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐŽƵĐŽŶƐƟƚƵŝƌƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͖ͲƐƐĞŐƵƌĂƌŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĚĂĚŽƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĞĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĞƐƚĂơƐƟĐĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖ͲůĂďŽrar todas as demonstrações contábeis bem como a prestação de contas anual da Companhia; - Elaborar a proƉŽƐƚĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĂŶƵĂů͕ĂĚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĂĚĞĂƵŵĞŶƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĐĂƉŝƚĂů͕ĂĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂ͕ĂĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽĞĂĚĞĂďƐŽƌĕĆŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĞũƵşǌŽƐĐŽŵƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ͖ͲůĂďŽƌĂƌĞƉƌŽƉŽƌŽƵƚƌŽƐƉůĂŶŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƐŵĂƚĠƌŝĂƐĚĞƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͖Ͳ'ĞƌĞŶĐŝĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂ͕&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕dĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕^ƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ͕ĂůĠŵĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞ
ƐƚĂī͖ͲǆĞƌĐĞƌŽƵƚƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌͲ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͖ͲDĂŶƚĞƌĂĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƋƵĞƟǀĞƌĂĐĞƐƐŽƉŽƌĨŽƌĕĂĚŽĐĂƌŐŽĚƵƌĂŶƚĞŽƵĂƉſƐŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂlho ajustado, sob pena de responder por danos causados à Cia. c) Alexandre Savio Tessi, brasileiro, casado, AdŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'Ϯϯ͘ϯϯϵ͘ϰϲϰͲϯ^^Wͬ^WĞW&ϭϱϵ͘ϴϳϬ͘ϱϵϴͲϵϱ͕ŶĂZƵĂ/ďŝƟŶŐĂ͕ŶǑϴϭϰ͕:ĂƌĚŝŵĞƌŽporto, em Matão, SP, CEP: 15990-040, para o cargo de Diretor Adjunto, ƉĂƌĂĂĨƵŶĕĆŽĚĞŝƌĞƚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ŶĂ
modalidade de Diretor Empregado, e cujas atribuições do cargo são: - Assinar em conjunto com o Diretor SupeƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƋƵĞŽďƌŝŐƵĞŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĞǆŽŶĞƌĞŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂĐŽŵĞůĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚĂĄƌĞĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂͬĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͖ͲWůĂŶĞũĂƌ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĨŽƌŵƵůĂŶĚŽĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂŶĚŽƉŽůşƟĐĂƐĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͖Ͳ'ĞƌĞŶĐŝĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞWƌŽĚƵĕĆŽ͕&ƵŶĚŝĕĆŽ͕ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͕DĞŝŽŵďŝĞŶƚĞ͕WWWĞ
>ŽŐşƐƟĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ͕ŽŶƚƌŽůĞĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞ͕ĂůĠŵĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞƐƚĂī͖ͲŶĂůŝƐĂƌĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ
ŶŽǀŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞŵĂƋƵŝŶĄƌŝŽƐ͕ĞƉƌĞƉĂƌĂƌƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞďƵĚŐĞƚĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͖ͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂůƉĂƌĂĂĄƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͖ͲĐŽŵƉĂŶŚĂƌĞĂǀĂůŝĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽ͖ͲWĞƐƋƵŝƐĂƌĞ
analisar novas técnicas de produção, bem como a viabilidade de sua implementação; - Orientar e desenvolver a
ĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŵĆŽĚĞŽďƌĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͖ͲĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂĄƌĞĂĐŽŵĞƌĐŝĂůƋƵĂŶƚŽĂŽƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂƚĠƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͖
ͲƐƚĂďĞůĞĐĞƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽƋƵĞŐĂƌĂŶƚĂŵĂŵĄǆŝŵĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĞĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞĚĂƵŶŝĚĂĚĞ͖Ͳ
/ŵƉůĂŶƚĂƌĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞDĞůŚŽƌŝĂƐŽŶơŶƵĂƐĞŐĂƌĂŶƟƌŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͖ͲǆĞƌĐĞƌŽƵƚƌĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌͲ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͖ͲDĂŶƚĞƌĂĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƋƵĞƟǀĞƌĂĐĞƐƐŽƉŽƌĨŽƌĕĂĚŽĐĂƌŐŽĚƵƌĂŶƚĞŽƵĂƉſƐŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕ƐŽďƉĞŶĂ
de responder por danos causados à Cia; d) Oswaldo Gomes Marques Junior, brasileiro, divorciado, engenheiro,
RG 16.798.097-X e CPF 671.200.676-72, residente e domiciliado na Avenida Bortolo Biava, 20, apto. 21B, Residencial do Lago, Bairro Nova Matão, Matão/SP, CEP 15990-565, para o cargo de Diretor Adjunto, ƉĂƌĂĂĨƵŶĕĆŽ
de Diretor Comercial na modalidade de “Diretor Empregado”, e cujas atribuições do cargo são: - Assinar em
ĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽŝƌĞƚŽƌ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƋƵĞŽďƌŝŐƵĞŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĞǆŽŶĞƌĞŵ
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1064799-02.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA
GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHERRYBOMB COMÉRCIO DE VARIEDADES E
ROUPAS EM GERAL EIRELI - ME, CNPJ 05.527.286/0001-81, na pessoa de seu representante legal, que lhe
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte deBANCO MERCEDESBENZ DO BRASIL S/A, tendo por objeto os veículos marca Mercedes-Benz – CLA 250 Sport – 2.0 16V 4Matic
Gas 4P Básico, ano de fabricação 2017 - modelo 2018 – chassi WDDSJ4GW0JN566094 – placa GGI8892 –
Renavam 01136073881, apreendido em 02.10.2018; e marca Mercedes-Benz – C180 Coupe AvantGarde GCI
1.6 16V TB Gas 2P Básico – ano de fabricação 2017 – modelo 2018 – chassi WDDWJ4AW0JF639081 – placa
FUI1648 – Renavam 01137325868, apreendido em 29.06.2020, haja vista o inadimplemento das Cédulas de
Crédito Bancário - CDC nºs. 1590146913 e 1590147669. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias
deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 12 de abril de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014368-12.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Potenza Comercio e Industria Ltda Requerido: Keilly Gonçalves de Sousa e outro EDITAL DE CITAÇÃO
e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS -PROCESSO Nº 1014368-12.2019.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) NEW MEGAFLEX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FOGÕES E INSTALAÇÕES DE
GÁS LTDA, CNPJ nº 20.664.856/0001-79 e KEILLY GONÇALVES DE SOUSA, Brasileira, CPF 298.819.558-74, que
lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de Potenza Comercio e Industria Ltda, para cobrança da importância
de R$66.405,44, representada por 09 cheques que totalizam o valor de R$58.492,00. Encontrando-se as rés em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias
úteis, contados a partir do prazo do presente edital, efetuem o pagamento da importância de R$66.405,44, devidamente
atualizada e efetuem o pagamento de honorários advocatícios correspondente a 5% do valor da causa, ou apresentem
Embargos Monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. Ficam advertidas de que serão isentas do pagamento de
custas processuais se efetuarem o pagamento no prazo, e , caso não efetuem o pagamento e nem ofereçam
embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independente de qualquer outra formalidade,
bem como serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº , 6º andar, salas
615/617, Centro – Cep – 01501-900, fone : 2171-6076, São Paulo-SP –E-mail:sp3cv@tjsp.jus.br. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2021.
12 e 13/05

2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1063986-72.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Forster Fulfaro, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTÔNIO RODRIGUES PERES, GERSINO JOSÉ DA SILVA, BENEDITA
PORTO DASILVA, MARCOS JORDÃO DA NEVES, ADILSONALVES DE JESUS, FLÁVIASELMAPORTO,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Fabiana dos Santos Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre
imóvel situado na Rua Inácio Oliveira Campos, nº 18 – Bairro jardim Fanganiello, Guaianazes, São PauloSP, CEP: 08450-450, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 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-SP. J – 12 e 13/05
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Relator da reforma tributária
apresenta parecer final
Ministério lança campanha
de prevenção e vacinação
contra covid-19
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou na quarta-feira (12) a Campanha de
Conscientização sobre Medidas Preventivas e Vacinação
contra a Covid-19, em cerimônia no Teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil
(CCBB), em Brasília. Também
foi apresentada a Secretaria
Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. A nova secretária é médica infectologista Luana Araújo.
“O governo tem o objetivo
de reforçar cada vez mais a
campanha e alertar sobre medidas não farmacológicas,
como uso de máscaras”, disse
o ministro durante o lançamento da campanha em Brasília.
Segundo ele, a ideia é dar
qualidade à comunicação com
a sociedade, tendo por base

“mensagens calcadas em evidências científicas”. Para tanto, a estratégia é a de atuar de
forma conjunta com outras pastas, de forma a buscar “mais
eficiência na luta contra essa
emergência sanitária que afeta
o Brasil e o mundo”.
Também presente na cerimônia, a ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu
o uso de máscaras também por
crianças. Segundo ela, para lidar com a pandemia “é todo
mundo cuidando de todo mundo”, argumento que foi corroborado pelo ministro da Cidadania, João Roma.
“O enfrentamento da pandemia é de todos. Sem dúvida
nenhuma vamos vencer esse
momento de dificuldade”, disse Roma. (Agencia Brasil)

Decisão do STF
atingirá 3,4 mil
patentes da área
farmacêutica
O Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu na quarta-feira (12)
o alcance da decisão que considerou inconstitucional um dispositivo da Lei de Patentes que permite a extensão do prazo de exclusividade no caso de demora na
análise para autorização. Com a
decisão, 3.435 patentes da área
farmacêutica serão atingidas.
De acordo com dados enviados ao Supremo pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial
(Inpi), 30.648 patentes estão em
vigor com base no artigo que foi
considerado ilegal. Dessa forma,
o prazo extra será mantido em
27,2 mil casos de patentes.
Na semana passada, por 9 votos a 2, a Corte manteve a decisão
individual proferida pelo relator,
ministro Dias Toffoli, 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 Artigo 40 da Lei nº
9.279/1996. O dispositivo trata
do prazo de validade de uma patente no caso de demora na análise pelo Inpi. Para a PGR, o artigo é inconstitucional por conferir prazo de vigência indeterminado 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)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... segundo o estudo feito pela CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, quando houver sido concluido, o
Acordo Mercosul - Canadá, a receita das exportações brasileiras
de produtos agropecuários tem potencial para aumentar em US$
7,8 bilhões. Carnes, cereais, farinhas e preparações, frutas e complexo soja são os setores que podem ser mais beneficiados com
o acordo. No caso das carnes, o aumento da receita pode chegar
a US$ 1,4 bilhão por ano. O segmento de cereais, farinhas e preparações pode ter alta de US$ 771,9 milhões por ano com as
vendas ao Canadá, sendo o milho o produto com maior capacidade de aumento de receita (US$ 324 milhões) e o arroz como
potencial explorável no curto prazo, pois já possui alíquota de
importação zero no país...”
* A conclusão do Acordo Mercosul - Canadá é importante?
* É também uma prioridade para todos os lados?
* Até o fim deste ano 2021, o Acordo poderá ser concluído?

O relator da proposta da reforma tributária na na Comissão
Mista do Congresso Nacional,
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB),
apresentou na quarta-feira (12)
o parecer final. O parecer da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 45/19 tem como foco a
substituição de tributos como
PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS
pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), será agora encaminhado para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG).
O relatório foi lido na semana passada, quando foi aberto
pelo presidente da comissão,
senador Roberto Rocha (PSDBMA), vista coletiva e abriu prazo para os deputados e senadores sugerirem mudanças.
A apresentação do parecer
nesta quarta-feira ocorreu uma
semana após a decisão do presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), de extinguir o colegiado.
“Esse é um conteúdo que

será colocado à disposição do
Congresso Nacional. Não há previsão legal para examinar PEC
em comissão mista. Essa é uma
comissão que tem mais um caráter de natureza política”, disse Rocha durante a reunião para
a apresentação do relatório.
Ao extinguir a comissão,
Lira argumentou que houve estouro de prazo. Segundo ele, os
trabalhos da comissão expiraram há um ano e meio e o encerramento evitaria contestações judiciais no futuro.
A decisão de Lira foi tomada num momento de divergência entre o governo e a comissão mista. A equipe econômica queria uma proposta de reforma tributária fatiada, em que
temas específicos fossem votados à medida em que houvesse acordo.
O fatiamento da reforma
também era defendido pelo presidente da Câmara, com o argumento de iria facilitar a tramitação da proposta. A proposta de-

fendida por Ribeiro que estabeleceu a unificação dos cinco tributos foi considerada ampla
pelo governo.
Pela proposta, uma Lei complementar regulamentará o IBS,
que incide sobre qualquer bem
e será composto pelo somatório das alíquotas da União, dos
estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
A proposta prevê uma transição de seis anos. Nos dois primeiros, PIS e Cofins já dariam
lugar ao IBS. Nos quatro seguintes, haveria a incorporação de
IPI, ICMS e ISS. No caso dos
dois últimos, haveria uma redução de alíquotas em paralelo à
adoção do IBS, de forma a assegurar a arrecadação de estados e
municípios.
O deputado disse que as sugestões recebidas dos parlamentares devem ser debatidas na próxima fase de tramitação da reforma, em “instância regimental
apropriada”.
Ao fazer a leitura do texto,

Ribeiro defendeu ainda uma reforma ampla que “ataque os
problemas estruturais” do sistema tributário, para que o país
enfrente, entre outros problemas, a regressividade do sistema e favoreça a competitividade. O deputado disse ainda que
o debate não deve ocorrer com
“vaidade”.
“Defendemos uma reforma
ampla que enfrente os reais problemas do nosso sistema tributário. Tem-se falado muito em
fatiamento nos últimos dias e é
bom que os parlamentares tenham ciência de que o que está
sendo proposto não é o fatiamento, mas uma reforma tributária com o foco no consumo
que talvez seja o maior problema que nós temos hoje no custo
Brasil”, disse Ribeiro.
“Entendemos como clamor
de fato uma reforma ampla e
não uma reforma que não podemos nem chamar de reforma”, acrescentou o relator.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro ratifica Convenção
Interamericana contra o Racismo
O presidente Jair Bolsonaro assinou na quarta-feira (12)
o decreto que ratifica a Convenção Interamericana contra o
Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância.
O texto foi promulgado
pelo Congresso Nacional em
fevereiro, mas precisava ser ratificado em decreto pelo presidente da República. A Convenção foi aprovada em 2013,
na Guatemala, durante a 43ª
Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Organização dos
Estados Americanos (OEA).
O momento da assinatura do
decreto por Bolsonaro foi publicado nas redes sociais da ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Al-

ves, ao lado do presidente.
“Estou muito feliz por este
momento, agradecer todo mundo, em nome da Damares, o trabalho e a participação para que
nós pudéssemos dar mais um
passo na erradicação do racismo
no Brasil”, afirmou Bolsonaro.
Para Damares Alves, trata-se de
um “dia histórico”, e a Convenção oferecerá novos instrumentos para enfrentar o racismo no
Brasil.
Os países que ratificam a
convenção se comprometem a
prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas
constitucionais e com as regras
da convenção, todos os atos e
manifestações de racismo, discriminação racial e intolerância.
Em termos gerais, a conven-

ção define que a discriminação
ocorre quando há distinção,
exclusão, restrição ou preferência tendo por base elementos de raça, cor, ascendência ou a origem nacional
ou étnica de um indivíduo
“com o propósito ou efeito de
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos
humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos
Estados partes”.
O texto também inclui o
combate às violações motivadas
por orientação sexual, identidade de gênero e condição infectocontagiosa estigmatizada. A
convenção conceitua intolerân-

cia como “um ato ou conjunto
de atos ou manifestações que
denotam desrespeito, rejeição
ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias”.
Histórico
A Convenção Interamericana
contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância é fruto de
negociações iniciadas em 2005
pela OEA. Em 2011 foram apresentadas as primeiras propostas
do texto durante a 3ª Conferência Mundial contra o Racismo,
a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas,
que ocorreu em Durban, na África do Sul. (Agencia Brasil)

Caixa vai repassar R$ 150 milhões
para preservação de florestas
A Caixa Econômica anunciou
na quarta-feira (12) a adesão ao
programa Adote um Parque, do
Ministério do Meio Ambiente. O
banco controlado pelo governo
federal se comprometeu a investir R$ 150 milhões para proteção
de 3,5 milhões de hectares de
floresta na Amazônia.
“Estamos hoje anunciando o
que acreditamos ser o maior programa de preservação ambiental
do mundo. O que nós faremos
todo ano, presidente, é preservar mais do que 3,5 milhões de
hectares. Isso é maior do que

vários países do mundo, vários
estados de países grandes”, afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante cerimônia de lançamento da adesão, no
Palácio do Planalto. O evento
contou com a participação do
presidente Jair Bolsonaro e de
ministros.
O programa Adote um Parque
foi lançado em fevereiro deste
ano para permitir que pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, doem bens e serviços
que serão destinados a atividades
de preservação de unidades de

conservação. O valor inicial de
cada doação é de R$ 50.
A primeira fase do programa
é voltada exclusivamente às 132
unidades de conservação federais na Amazônia. Os parques
ocupam 15% do bioma, totalizando 63,6 milhões de hectares.
Os recursos serão aplicados diretamente pelos parceiros nas
unidades adotadas. Futuramente,
a ideia é expandir o programa
para parques nacionais localizados em outros biomas do país.
Entre as ações de proteção
ambiental no escopo do progra-

ma, estão a prevenção e combate a incêndios e desmatamentos, recuperação de áreas degradadas, consolidação e implementação de planos de manejo, vigilância e monitoramento dos parques.
As empresas e indivíduos
que adotarem os parques serão
reconhecidas pelo governo federal como Parceiros do Meio
Ambiente e poderão divulgar
essa parceria. A adoção será de
um ano, podendo ser renovada por até cinco anos. (Agencia Brasil)

Sete em cada dez empreendedores
fizeram vendas online na pandemia
Sete em cada dez micro,
pequenas ou médias empresas (73,4%) do país estão
fazendo vendas online durante a pandemia do novo
coronavírus. Isso é o que
revelou uma pesquisa feita
pela Serasa Experian com
508 empreendedores, reali-

zada no mês de fevereiro.
Desse total, 83,1% pretendem manter a realização dos
negócios pela internet mesmo
quando a pandemia acabar.
Dentre os canais mais utilizados para as vendas estão as
redes sociais, principalmente
o WhatsApp (72%).

Na pesquisa, os entrevistados revelaram ainda que a venda online ajudou a atingir públicos diferentes (51% das respostas mencionaram isso), criou
mais exposição para o seu negócio (44,8%) e permitiu atingir novas regiões (34,5%).
A pesquisa também mos-

trou que 24,8% dos empreendedores têm buscado empréstimos e financiamentos
para manter seus negócios.
Dentre as empresas que mais
requisitaram empréstimos
ou financiamentos estão as
do setor de comércio
(38,1%). (Agencia Brasil)

Inflação nos EUA faz dólar
subir e ultrapassar R$ 5,30
Em 2019, o comércio de bens entre o Brasil e o Canadá, movimentou US$ 5,6 bilhões e os produtos do agro registraram US$
628,7 milhões. As exportações de carne de frango in natura, castanhas de caju e milho tiveram alta de US$ 21,3 milhões. Desde
2018, sete rodadas de negociações aconteceram, e a última ocorreu no segundo semestre de 2019. Com a crise da Covid-19 as
negociações foram muito prejudicadas. A esperança dos negociadores brasileiros é que até o fim deste ano, sejam concluidas todas
as negociações do possível Acordo Mercosul - Canadá. Também é
uma prioridade para o governo brasileiro. O Acordo é bastante
amplo e importante pois proporciona a liberação de mercados e
bens, serviços, investimentos e compras governamentais.
Os brasileiros estão animados e esperançosos que o Acordo
Mercosul - Canadá aconteça até o fim deste ano de 2021. O comércio justo, é quando preços e produtos tem preço justo e, barreiras
tarifarias são obstáculos para que o comércio não seja justo.
- Por hoje é isto. Boa semana, paz e saúde, e até a próxima
palavra Brasiliana, um abraço no Brasil.

O aumento na inflação dos
Estados Unidos provocou impactos no mercado financeiro
em todo o planeta na quarta-feira (12). O dólar reverteu a queda dos últimos dias e voltou a
ficar acima de R$ 5,30, e a bolsa de valores retornou aos 119
mil pontos e teve o pior desempenho diário desde março.
O dólar comercial fechou o
dia vendido a R$ 5,306, com alta
de R$ 0,083 (+1,58%). A moeda
norte-americana chegou a operar
em queda durante a maior parte

da manhã, mas reverteu o movimento por volta das 12h, quando
foi divulgada a inflação norteamericana em abril. Apesar da alta
da quarta-feira, a divisa acumula
queda de 2,33% em maio e valorização de 2,25% em 2021.
A tensão no câmbio também
repetiu-se no mercado de ações.
O índice Ibovespa, da B3, fechou
aos 119.710 pontos, com recuo
de 2,65%. O indicador, que na
terça-feira, tinha encostado em
123 mil pontos, teve a maior queda para um dia desde 8 de março.

A bolsa foi influenciada por
Wall Street, onde os principais
índices encerraram em forte
queda. O Dow Jones, das empresas industriais, caiu 1,99%; o
Nasdaq, das empresas de tecnologia, recuou 2,67%; e o S&P
500, das 500 maiores empresas,
perdeu 2,15% na quarta-feira.
A inflação norte-americana
em abril somou 0,8%, o maior
resultado para o mês em 12 anos.
O número veio acima das expectativas do mercado, que previa,
em média, inflação de 0,2%.

Apesar de o nível de emprego nos Estados Unidos estar reagindo menos que o esperado, o
repique da inflação aumentou as
apostas de que o Federal Reserve (Banco Central norte-americano) começará a reajustar os
juros básicos da maior economia
do planeta antes de dezembro de
2022. Desde o ano passado, a
taxa está numa faixa entre 0% e
0,25% ao ano, por causa do impacto econômico provocado
pela pandemia de covid-19.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

