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Fiocruz retoma produção da vacina
Oxford/AstraZeneca contra covid-19
O Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (BioManguinhos/Fiocruz) retomou
na terça-feira (25) a produção
da vacina Oxford/AstraZeneca
contra covid-19, que estava interrompida desde a última quinta-feira (20). A linha de produção pôde ser reativada porque
um novo carregamento do ingrediente farmacêutico ativo
(IFA) chegou da China no último sábado (22).
A Fiocruz recebeu no fim
de semana insumo suficiente
para produzir 12 milhões de
doses, o que assegura a produção de vacinas até a terceira
semana de junho e entregas
ininterruptas ao Programa Na-

Confiança do consumidor brasileiro
sobe 3,7 pontos, diz FGV
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Chegam a SP insumos para produção
de 5 milhões de doses da CoronaVac
Página 4

O Kremlin confirmou na terça-feira (25) que os presidentes
Vladimir Putin, da Rússia, e Joe
Biden, dos Estados Unidos
(EUA), farão uma reunião de
cúpula em Genebra, na Suíça, no
dia 16 de junho. O objetivo é tratar da conturbada situação entre
Moscou e Washington.
A Casa Branca também confirmou a cúpula.
Em comunicado, o Kremlin informou que os dois líderes discutirão laços bilaterais,
problemas relacionados à estabilidade nuclear estratégica e
outras questões, incluindo a
cooperação na luta contra a
covid-19 e conflitos regionais.
(Agencia Brasil)

Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens
durante o dia. À
noite o céu fica nublado e pode chuviscar.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo
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Governo lança campanha
de DNA para encontrar
pessoas desaparecidas

As vendas do Tesouro Direto
superaram os resgates, em abril,
em R$ 614 milhões. No mês, as
vendas atingiram R$ 2,171 bilhões. Já os resgates somaram
R$ 1,557 bilhão, sendo R$ 1,531

bilhão relativos a recompras e R$
26,3 milhões a vencimentos. Os
números constam do balanço do
Tesouro Direto divulgado na terça-feira (25), em Brasília, pela
Secretaria do Tesouro Nacional.

O balanço mostra que os títulos
mais procurados pelos investidores
foram os indexados à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ Juros Semestrais), cuja participação nas
vendas atingiu 42,7%. Página 3
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CCJ da Câmara dos
Deputados aprova
reforma administrativa
Após dois dias de debates, a
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira
(25) a admissibilidade da proposta de Emendas à Constituição (PEC) 32/20, que trata da
reforma administrativa. Foram
39 favoráveis e 26 contrários à

admissibilidade do texto.
Pelo Regimento Interno da
Câmara, cabe à CCJ avaliar a constitucionalidade das propostas, não
emitindo parecer sobre o mérito.
Com a aprovação, a reforma será
analisada agora por uma comissão
especial e depois, em dois turnos,
pelo plenário da Casa. Página 4

Esporte

RKC Kart: Matias, Ferreira
e Otazú são os vencedores
em Interlagos

Hélio Matias

O Kartódromo de Interlagos
reabriu no último fim de semana
com a realização da segunda etapa do campeonato RKC Kart, e
vitória de Alberto Otazú (Imab
Metalurgica/Speed Truck/Rolley
Ball/No Fire/Cardoso Funilaria)
na categoria Le Mans, Leonardo
Ferreira na Old, e o gaúcho Hélio
Matias (Ambipar) na Light.
“É muito bom retornar ao
templo do kartismo nacional e
sair de lá com troféu de vencedor e a liderança do campeonato”, comemora o Gaúcho Voador,
Hélio Matias, que agora lidera a
categoria Light do certame do
Rotary Kart Club.
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Transcatarina 2021 já conta com
207 participantes confirmados
Organizado pelo Caçador
Jeep Clube, o Transcatarina comemora o número de inscritos
para a 13ª edição do evento, que
será de 26 a 30 de outubro, com
largada de Fraiburgo e chegada
em Tubarão. Os pernoites serão
em Lages e Caçador (SC).
“Já somos 260 pré-inscritos, sendo 207 confirmados.
Isso nos deixa bastante motivados, principalmente porque
são pessoas vindas de diversas
regiões do Brasil e, dada as
atuais circunstâncias do mundo, estão todas ansiosas para
esse reencontro, querem colocar o 4x4 nas trilhas e curtir
as aventuras do off-road”, de-

O Transcatarina 2021 é um dos eventos mais aguardados pelos
off-r oaders do país
clarou o diretor geral do Transcatarina, Edson João da Costa, di-

zendo que a meta é atingir os 290
veículos no grid.
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Gabriel Medina
vence o Rip Curl
Rottnest Search
Foto/ Matt Dunbar

Kremlin
confirma
cúpula PutinBiden em
Genebra em
16 de junho

Banco de Sangue de
São Paulo pede doações dos
tipos sanguíneos O e A
Página 2
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Os Estados Unidos (EUA)
pediram na terça-feira (25) que
especialistas internacionais avaliem a origem do novo coronavíru e os “primeiros dias do surto”, em uma nova investigação
sobre a origem do vírus responsável pela covid-19.
Agências de inteligência
dos EUA estão examinando relatos de que pesquisadores de
um laboratório de virologia
chinês ficaram gravemente doentes um mês antes de os primeiros casos de covid-19 serem relatados em 2019, de
acordo com fontes do governo dos EUA, que advertiram,
no entanto, que ainda não há
provas de que a doença se originou no laboratório. Página 3

Vendas do Tesouro Direto
superam resgates em
R$ 614 milhões

Foto/ Mauro Fanha

EUA pedem
nova
investigação
“transparente”
sobre origem
da covid-19

cional de Imunizações (PNI)
até 3 de julho.
O IFA é considerado o
componente mais importante da
vacina, por conter as informações genéticas que vão despertar a resposta imunológica contra o novo coronavírus. O
insumo é transportado a uma
temperatura de -55 graus Celsius
e precisa ser descongelado lentamente ao chegar à fábrica.
O processo de produção
das vacinas em BioManguinhos inclui um longo
protocolo de controle de qualidade, que demora até quatro semanas para garantir a eficácia e
a segurança do lote fabricado,
até a liberação para o PNI, do
Ministério da Saúde. Página 4

Gabriel Medina
O bicampeão mundial Gabriel Medina venceu o Rip
Curl Rottnest Search apresentado pela Corona e disparou na
liderança do ranking do
World Surf League Championship Tour 2021. Essa foi
sua segunda vitória em quatro
finais na temporada e a quinta
do Brasil nas quatro etapas da
“perna australiana”, incluindo
uma da Tatiana Weston-Webb
em Margaret River. A decisão
na terça-feira foi contra o jovem australiano Morgan Cibilic, mas a Austrália já tinha conseguido sua única vitória em casa, com Sally Fitzgibbons sobre a francesa
Johanne Defay. O próximo
desafio é no Jeep Surf Ranch Pro, de 18 a 20 de junho
na piscina de ondas da World
Surf League, onde Medina
está invicto com o bicampeonato em 2018 e 2019.
“Esse troféu é especial

para mim, porque tem muita história. Quando eu comecei a competir no CT,
meu sonho era disputar os
eventos do Search para
surfar ondas perfeitas e
agora estou aqui novamente, com este troféu incrível”, disse Gabriel Medina, que tinha vencido o último evento da série Rip Curl
Search,
em
San
Francisco em 2011, ano que
entrou no CT. “Eu estava
bem triste esse ano e nem
queria vir para cá. Mas, minha mulher (Yasmim Brunet) falou: vamos, você está
surfando, treinando, por
que não está feliz? No final, foi a melhor decisão.
Senti que superei as expectativas em todos os eventos
aqui e todo mundo tem dias
difíceis. O importante é ser
forte, que tudo tem a sua
recompensa”.
Página 8

Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

QUARTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2021

Pandemia afeta o sono de metade
dos moradores de São Paulo
Banco de Sangue de
São Paulo pede doações dos
tipos sanguíneos O e A
O Banco de Sangue de São
Paulo está operando em estado crítico para todos os tipos
de sangue, mas a entidade está
precisando, com mais urgência, de doações dos tipos sanguíneos O Positivo, O Negativo, A Positivo e A Negativo.
“Considerado universal, o
sangue tipo O negativo não
pode faltar, pois em casos de
extrema urgência, quando não
há tempo para exames que
comprovem qual o tipo de
sangue do paciente, ele é o
requisitado pelos hospitais.
Já o sangue do tipo A é fundamental, pois pode ser transfundido entre os que possuem as tipagens A e AB”, destacou o banco em comunicado.
As doações para o banco de
sangue tiveram uma queda de
cerca de 40% desde o início do

mês. Para normalizar a situação,
a entidade estima que são necessárias 160 doações diárias.
Com a retomada de cirurgias e
tratamentos clínicos, especialmente os oncológicos, transplantes, e o aumento no uso de
sangue por pacientes com covid-19, a demanda tem aumentado, segundo a instituição.
O Banco de Sangue de São
Paulo segue todos os protocolos contra a covid-19 e possui
o selo Covid Free de Excelência, que é concedido às instituições que mantêm boas práticas preventivas para o enfrentamento ao novo coronavírus.
O Banco de Sangue de São
Paulo funciona na Rua Tomas
Carvalhal, 711, no bairro do
Paraíso. O telefone de contato é 11 3373 2000. (Agência
Brasil)
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CÂMARA (SÃO PAULO)
Milton Leite (DEM) vive hoje o cenário da presidência do
ACR (PL), quando o prefeito Gilberto Kassab (PSD) não tinha
vice-prefeito
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Ricardo Nunes (MDB) vive hoje o cenário da Presidência da
República que viveu Michel Temer (MDB), quando assumiu lá
em 2016
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Igreja “Renascer em Cristo”, que teve o bispo ‘Gê’ deputado
na ALESP, confirma a Marcha pra Jesus 2021 em carreata pra 12
junho
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) vai seguir o roteiro da
sua Coronavac (Butantã) como vacina também contra as suas variantes
.
CONGRESSO (BRASIL)
Renan Calheiros (MDB) transformou a CPI da pandemia Covid 19 em teatro no qual não se sabe o que é tragédia e o que é
comédia
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Jair Bolsonaro espera que a mobilização da galera que vai pras
ruas em São Paulo - dia 12 junho (por Cristo) - seja vista pelo
mundo
.
PARTIDOS (BRASIL)
Jair Bolsonaro já decidiu em qual partido vai se filiar. O problema será como vai mandar 100% nos Estados em que há donos
regionais
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
Fachin (Supremo) carece de um tradutor pras suas palavras
sobre “vasos comunicantes e defesa do mínimo essencial da democracia”
.
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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A pandemia de covid-19 causou insônia ou excesso de sono
em 50% da população da capital
paulista, segundo pesquisa divulgada na terça-feira, (25) pela
Rede Nossa São Paulo.
O estudo, que avaliou os impactos da pandemia na saúde e
na educação dos moradores da
cidade, mostrou que 44% das
pessoas têm sofrido mudanças
bruscas de humor e 43% delas
sentem angústia e medo.
Para elaboração da pesquisa,
a empresa Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) ouviu 800 pessoas com mais de 16
anos, entre os dias 12 e 29 de
abril, em todas as regiões da cidade e distribuídas em perfis que
levam em consideração idade,
classe social e raça.
Saúde pública e privada
Atualmente, em torno de sete
em cada dez residentes da cidade de São Paulo não têm plano
de saúde (69%). O número é 3

pontos percentuais maior do que
o registrado em 2018, quando
66% disseram não contar com
planos privados. O percentual
dos que têm plano caiu de 31%
para 29% no período, sendo que
2% não quiseram ou não souberam responder à questão.
A proporção de pessoas com
plano de saúde é consideravelmente maior na zona oeste da
cidade (53%), onde estão concentrados alguns dos bairros
com maior renda da capital paulista. Na zona leste apenas 19%
têm plano de saúde. O número
de pessoas com plano de saúde
também é maior entre brancos
(39%) do que entre negros, sendo que 80% dos pretos e pardos
declararam não ter planos.
No último ano, 77% da população utilizou o Sistema Único de Saúde (SUS) de alguma
forma, sendo que 15% do total
não usou nenhum sistema de saúde e 8% foram atendidos exclusivamente pelo setor privado.

Usaram exclusivamente o SUS,
29% dos residentes na cidade. O
serviço de saúde pública mais
usado é a distribuição de medicamentos, usufruído por 55% da
população, seguido pelo atendimento ambulatorial (54%).
Diagnóstico
Ao menos uma pessoa foi
diagnosticada com covid-19 em
23% dos domicílios da cidade.
Entre os entrevistados, 34% disseram que ao menos uma pessoa
no local onde mora procurou um
serviço público de saúde para ser
atendido em relação à doença e
26% buscou serviços privados
devido a preocupações com o
novo coronavírus.
Entre os que tiveram diagnóstico de covid-19 em casa,
64% tiveram alterações no
sono e 57% sofreram com angústia ou medo.
Com relação a crianças e
adolescentes que frequentam

escolas, 45% dos entrevistados
informaram dificuldades com as
aulas remotas devido à falta de
internet com velocidade adequada. Problemas em manter os filhos concentrados foram relatados por 39% e 32% disseram
não ter os equipamentos adequados para educação à distância.
Entre os que têm filhos,
21% disseram que pelo menos
um jovem ou criança sob sua
responsabilidade abandonaram os estudos durante a pandemia. O índice é maior entre
os mais jovens: 37% na faixa
entre 16 e 24 anos; 27% entre
os negros; e 26% entre os moradores da zona leste.
As dificuldades com conexão e internet foram apontadas
como razão de 57% das desistências na escola, seguida pela
falta de celulares e computadores adequados (38%) e as dificuldades de concentração
(34%). (Agência Brasil)

Homicídios caem, mas latrocínios
e estupros crescem em abril em SP
Em abril, o estado de São
Paulo registrou queda de 18,9%
no número de homicídios dolosos com intenção de matar, com
214 casos, 50 a menos que em
abril do ano passado. Quanto ao
número de vítimas desses homicídios, a queda foi de 16,9%,
passando de 272 para 228.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, responsável
pelos dados, ambos os números

são os menores da série histórica, iniciada em 2001.
Por outro lado, dois outros
indicadores criminais cresceram no mês de abril: latrocínios e estupros. No caso
dos latrocínios, ou roubo seguido de morte, foram registradas 13 ocorrências em
abril deste ano, uma a mais
que em abril do ano passado.
Já as ocorrências de estupro

tiveram um grande crescimento:
passaram de 661 registros em
abril do ano passado para 915
este ano, aumento de cerca de
38,43%.
Outros indicadores
O estado de São Paulo também registrou aumento nos indicadores de furtos em geral,
que passaram de 20.797 casos
no ano passado para 32.479 nes-

te ano, e no número de roubos
em geral, que passou de 14.468
para 16.772 ocorrências.
Quanto ao número de roubos
a banco, nenhuma ocorrência foi
registrada em abril deste ano.
Segundo a secretaria, foi a primeira vez, desde 2001, que nenhum boletim desse tipo foi registrado. Em abril do ano passado, uma ocorrência foi notificada. (Agência Brasil)

Número de acidentes com motos na
capital paulista cai 20% em três anos
A implementação de medidas
de segurança como a área de parada de motocicletas nos semáforos que fica à frente dos demais veículos, conhecida como
Frente Segura, colaborou para
diminuir em 20,53% o número
de ocorrências com moto na capital paulista de 2017 a 2019, na
comparação com os três anos
anteriores ao da implementação.
O dado foi apresentado na terça-feira, (25), no Painel de Segurança Viária (PSV) da Cidade
de São Paulo, realizado pelo Instituto Cordial.
Segundo o instituto, o PSV
é uma iniciativa de articulação
intersetorial que busca criar espaços de discussão e desenvolver estudos no campo da segurança viária baseada em evidências, articulando atores e organizações para aprofundar o debate sobre as relações entre os
sinistros de trânsito e as características do sistema viário das
cidades, contribuindo para a ori-

entação de políticas públicas e
ações voltadas à mobilidade segura.
“Esse percentual de redução
corresponde um custo benefício
25 vezes maior do que os custos com cada acidente. Ou seja,
é uma intervenção barata e efetiva. Dados como esse ajudam a
Frente Segura a entrar como
uma ação mais recorrente nos
trabalhos de recapeamento da
cidade”, disse o diretor de operações do Instituto Cordial, Luis
Fernando Meyer.
As informações podem servir ainda como modelo para que
outras cidades implantem a
Frente Segura como medida
para evitar acidentes no trânsito. Meyer destacou que é preciso ainda analisar as particularidades de cada cidade no
que diz respeito ao desenho
das ruas, o comportamento dos
condutores e o volume de tráfego de motocicletas.
“Com certeza para cidades

que ainda não têm análises, podem usar esse tipo de resultado
como indício muito forte de que
é uma medida boa e mesmo assim é importante que se analise
os impactos das intervenções
feitas”, ressaltou.
Pandemia
Apesar de as análises ainda
não envolverem dados do período do isolamento social, adotado para conter a pandemia de
covid-19, que teve como consequência menos circulação de
veículos nas ruas, os analistas
apontam para uma tendência
nacional de aumento de acidentes e mortalidade no trânsito,
principalmente em função do
aumento da velocidade nas vias
e das mudanças na opção de
transporte a ser utilizado para a
locomoção.
Segundo a chefe da Assessoria Técnica da Secretaria Municipal de Trânsito de São Paulo,
nos meses de abril e maio, quan-

do as pessoas ficaram mais em
casa e a frota circulante caiu bastante na cidade, houve queda nessas ocorrências.
“Em seguida a cidade foi retomando sua atividade e a frota circulante hoje é quase igual
à antes da pandemia. O que
nos preocupa é a adoção de
transporte individual e, principalmente da escolha da motocicleta. Sabemos da questão
do risco relativo mais alto que
temos, com mais acidentes fatais”, afirmou.
Para ela, é preciso sempre
aprimorar os programas de intervenções e ações positivas para
evitar acidentes. “O PSV nos ajuda a orientar essas execuções
cada vez mais. Não falamos só
de obras públicas, mas de fiscalização, campanhas de comunicação e outras frentes que devem ocorrer de forma concatenada para ter resultados. Precisamos monitorar e melhorar a
atuação”. (Agência Brasil)

Mais de 300 mil pessoas não tomaram a
2ª dose da vacina contra COVID-19 em SP
O Governo do Estado de São
Paulo faz um alerta para que as
pessoas que ainda não compareceram aos postos de vacinação
para tomar a segunda dose da
vacina contra COVID-19.
Os dados consolidados até
ontem mostram que 336.733
pessoas que já receberam a
primeira dose dos imunizantes
disponíveis ainda precisam
completar o esquema vacinal,
ou seja, receber a segunda
dose. O total inclui 47.182
pessoas que tomaram a vacina

da Fiocruz ( Astrazeneca/
Oxford) e outros 289.551 referentes à vacina do Butantan (Coronavac).
Cerca de metade das pessoas que se enquadra nestes públicos reside na Grande São Paulo,
que registra 177.456 faltosos.
Com base nas estatísticas
populacionais previstas pelo
Ministério da Saúde para cada
faixa etária ou público específico, o Governo de São Paulo define as remessas de doses necessárias para uma das 645 ci-

dades avançar em cada etapa da
campanha.
Os quantitativos de primeira
e segunda dose são idênticos,
realizados em duas entregas diferentes para que o município
realize a aplicação e conclua a
imunização das pessoas.
As grades de vacinas são enviadas com base no cronograma
do PEI e com todas as orientações técnicas para uso dos imunizantes, em conformidade com
o intervalo de tempo de aplicação entre doses (até 28 dias para

a vacina do Butantan e até 12
semanas para a da Fiocruz).
Ainda assim, a pasta encaminhou na semana passada
255.815 doses extras de Vacina
do Butantan para cerca de 400
cidades. Os imunizantes são exclusivos para a aplicação de segunda dose. Este número foi informado à pasta estadual pelas
próprias prefeituras, em consulta
realizada aos 645 municípios
pelo Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde)
na última semana.

Inscrições para o vestibular da FTT
se encerram no final de maio
Interessados em participar do
vestibular da Faculdade de Tecnologia Termomecanica (FTT),
localizada em São Bernardo do
Campo, têm até o próximo dia 31
para efetuar inscrição. São quatro opções de cursos superiores
gratuitos, em dois períodos: Engenharia de Alimentos (matutino), Engenharia de Controle e
Automação (matutino), Engenha-

ria de Computação (noturno) e
Administração (noturno).
Diante da pandemia e da necessidade de distanciamento social, a FTT opta em realizar o
processo seletivo aos candidatos que já concluíram o Ensino
Médio, que participaram do
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nas edições 2020
(realizada em 2021), 2019,

2018, 2017, 2016 ou 2015, considerando o aproveitamento dos
resultados. Essa forma, então,
substitui as provas objetiva e de
redação neste semestre.
Cada candidato só poderá concorrer a uma única vaga dentre as
oferecidas e a opção será feita no
ato da inscrição. A faculdade disponibiliza “vagas sociais” aos candidatos com renda bruta mensal

familiar, per capita, de até R$
1.650, declarada na inscrição e
comprovada no ato da matrícula.
As inscrições são realizadas,
exclusivamente pela internet, até
31 de maio, pelo site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 40.
A classificação final dos candidatos será divulgada em 1º de
julho, a partir das 10h.
Inscrição: www.vunesp.com.br

Lembre sempre de lavar as mãos
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Vendas do Tesouro Direto superam
resgates em R$ 614 milhões
As vendas do Tesouro Direto superaram os resgates, em
abril, em R$ 614 milhões. No
mês, as vendas atingiram R$
2,171 bilhões. Já os resgates
somaram R$ 1,557 bilhão, sendo R$ 1,531 bilhão relativos a
recompras e R$ 26,3 milhões a
vencimentos. Os números constam do balanço do Tesouro Direto divulgado na terça-feira
(25), em Brasília, pela Secretaria do Tesouro Nacional.
O balanço mostra que os títulos mais procurados pelos investidores foram os indexados à
inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ Juros Semestrais),

cuja participação nas vendas
atingiu 42,7%. O título indexado à Selic (Tesouro Selic) correspondeu a 36,5% do total e os
prefixados, 20,8%.
Em relação ao prazo de
emissão, 15,3% das vendas no
Tesouro Direto no mês corresponderam a títulos com vencimentos acima de dez anos. As vendas
de títulos com prazo entre cinco
e dez anos representaram 48,9%
e aquelas com prazo entre um e
cinco anos, 35,8% do total.
Expansão
No mês, houve 373.825 operações de venda de títulos a in-

vestidores. A utilização do programa por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas até
R$ 5 mil, que correspondeu a
84,7% do total em abril. O valor
médio por operação foi de R$
5.808,28.
Em abril, o estoque do Tesouro Direto alcançou R$ 63,92
bilhões, o que significa expansão de 1,7% em relação a março (R$ 62,83 bilhões) e alta de
6,1% sobre abril de 2020 (R$
60,24 bilhões).
Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume no estoque:

54,2% do total. Na sequência,
aparecem os títulos indexados à
taxa Selic, com participação de
25,7%, e, por fim, os títulos prefixados: 20,2%.
Em relação aos investidores,
em abril 357.926 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto. O total de investidores
cadastrados
atingiu
10.643.707, o que representa alta
de 57,2% nos últimos 12 meses.
O número de investidores
ativos chegou a 1.503.720, uma
variação de 20,6% em 12 meses.
No mês, o acréscimo foi de
23.915 novos investidores ativos. (Agencia Brasil)

IBGE: prévia da inflação
de maio fica em 0,44%
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), conhecido como
prévia da inflação, apresentou
em maio alta de 0,44%. O índice ficou abaixo da taxa de abril
(0,60%) e acumula alta de
3,27% no ano. Nos últimos 12
meses, a variação está em
7,27%, acima dos 6,17% registrados nos 12 meses anteriores.
Os dados foram divulgados
na terça-feira (25), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). É o maior resultado
para um mês de maio desde
2016, quando o índice foi de
0,86%. Em maio de 2020, ficou
em -0,59%.
O maior impacto na prévia da
inflação foi o grupo saúde e cuidados pessoais, que subiu
1,23%, após aumento de 0,44%

em abril. O grupo foi influenciado pelo reajuste de 10,08% nos
medicamentos.
Individualmente, o maior
impacto veio da alta na energia
elétrica, que subiu 2,31%, dentro do grupo habitação, que teve
aumento de 0,79%. O IBGE destacou que, em maio, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha patamar 1, depois de quatro
meses na amarela, que acrescenta R$ 4,169 na conta de luz a cada
100 quilowatts-hora consumidos.
Também contribuíram para a alta
os reajustes nas contas de luz de
Fortaleza (8,27%), Salvador
(5,83%) e Recife (5,40%).
O aumento de 1,45% no gás
de botijão também foi destacado pelo IBGE, registrando o
12º mês consecutivo de reajuste, embora menor que em
abril (2,49%).

A alimentação no domicílio
passou de aumento de 0,19% em
abril para 0,50% em maio, contribuindo para a aceleração de
0,48% no grupo alimentação e
bebidas. As carnes subiram
1,77% e acumulam alta de
35,68% em 12 meses, enquanto
o tomate subiu 7,24%, após cair
3,48% em abril. O preço das frutas recuou 6,45% em maio.
Deflação
O único grupo que teve deflação em maio foi o de transportes (-0,23%), influenciado
pela queda de 28,85% nas passagens aéreas. Houve recuo também nos transportes por aplicativo (-9,11%) e no seguro voluntário de veículo (-3,18%).
Os automóveis novos ficaram mais caros 1,16%, o conserto de automóvel subiu 1,05%

e a gasolina aumentou 0,29%,
acumulando alta de 41,55% nos
últimos 12 meses. O IBGE registrou aumento também nas tarifas do metrô (0,46%) e do ônibus urbano (0,25%).
Por região, Brasília foi a
única região com deflação em
maio, onde o IPCA-15 ficou
em -0,18%. A queda foi influenciada pelas passagens aéreas (-37,1%), gasolina (1,42%) e frutas (-10,03%). O
maior índice no mês foi observado em Fortaleza (1,08%),
com as altas da energia elétrica
(8,27%) e dos produtos farmacêuticos (3,51%).
A coleta de preços do IPCA15 ocorreu entre 14 de abril e
13 de maio de 2021, sendo comparados com os valores vigentes
de 16 de março a 13 de abril.
(Agencia Brasil)

Confiança do consumidor brasileiro
sobe 3,7 pontos, diz FGV
O Índice de Confiança do
Consumidor, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
teve alta de 3,7 pontos na passagem de abril para maio deste ano. Com essa, que foi sua
segunda alta consecutiva, o
indicador chegou a 76,2 pon-

tos, em uma escala de zero a
200 pontos.
O consumidor brasileiro elevou sua confiança em relação
tanto ao presente quanto ao futuro. O Índice da Situação Atual
cresceu 4,2 pontos e chegou a
68,7 pontos. Já o Índice de Ex-

pectativas subiu 3,2 pontos e
atingiu 82,4 pontos.
“Houve ligeira melhora da
percepção das famílias sobre o
momento atual, que atingiu nível mínimo em março, e aumento das perspectivas em relação
aos próximos meses. Mas mes-

mo otimistas com relação a situação econômica do país nos
próximos meses, a expectativa
das finanças pessoais não avança e o ímpeto para consumo continua muito baixo”, afirma a pesquisadora da FGV Viviane Seda
Bittencourt. (Agencia Brasil)

EUA pedem nova
investigação
“transparente” sobre
origem da covid-19
Os Estados Unidos (EUA) pediram na terça-feira (25) que
especialistas internacionais avaliem a origem do novo coronavíru e os “primeiros dias do surto”, em uma nova investigação
sobre a origem do vírus responsável pela covid-19.
Agências de inteligência dos EUA estão examinando relatos de que pesquisadores de um laboratório de virologia chinês
ficaram gravemente doentes um mês antes de os primeiros casos de covid-19 serem relatados em 2019, de acordo com fontes do governo dos EUA, que advertiram, no entanto, que ainda
não há provas de que a doença se originou no laboratório.
“A fase 2 do estudo da origem da covid-19 deve ser lançada
com termos de referência transparentes, com base científica e
dando aos especialistas internacionais a independência para avaliar completamente a origem do vírus e os primeiros dias do
surto”, disse o secretário de Saúde dos EUA, Xavier Becerra,
em mensagem de vídeo para a reunião ministerial anual da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Becerra não mencionou diretamente a China, onde os primeiros casos humanos conhecidos de covid-19 surgiram na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019.
A origem do vírus é fortemente contestada. Em relatório
divulgado em março, escrito em conjunto com cientistas chineses, uma equipe liderada pela OMS, que passou quatro semanas em Wuhan em janeiro e fevereiro, disse que o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio
de outro animal, e que “a introdução por meio de um incidente
de laboratório foi considerada um caminho extremamente improvável”.
Sobre uma nova missão de acompanhamento, o porta-voz
da OMS Tarik Jasarevic disse à Reuters na segunda-feira (24)
que a agência estava revisando as recomendações do relatório
em nível técnico.
“As equipes técnicas prepararão uma proposta para os próximos estudos que deverão ser realizados e a apresentarão ao
diretor-geral para sua consideração”, disse ele, referindo-se
ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Jasarevic, lembrando observações de Tedros em 30 de março, disse que mais estudos seriam necessários em uma série de
áreas, incluindo a detecção precoce de casos e clusters, os papéis potenciais dos mercados de animais, a transmissão por
meio da cadeia alimentar e a hipótese de incidentes de laboratório. (Agencia Brasil)

BC aponta potencial “não realizado” Índia tem menor número
de casos de covid-19
de portabilidade de crédito
O Banco Central (BC) avalia
que existe um potencial não realizado de portabilidade de crédito no Brasil que soma 18,9
milhões de tomadores de empréstimos no crédito consignado, 4,2 milhões no financiamento de veículos e 493 mil no crédito imobiliário.
Esses clientes pagam taxas
de juros acima da média atual do
mercado e, caso optassem pela
portabilidade, poderiam transferir sua operação para outra instituição, com custo menor, segundo o estudo Evolução da portabilidade de crédito no Brasil:
comportamento e perfil divulgado na terça-feira (25).
O relatório do BC afirma
que, mesmo em um cenário de
redução das taxas de juros, resultante do processo de redução
da taxa Selic, a procura pela portabilidade ainda representa um
percentual pequeno. Em 2020,
foram registradas quase 6,3 milhões de solicitações de portabilidade de crédito. Desse total,
62% foram efetivadas e 13%
foram retidas após negociação

com o cliente.
Criada em 2006, a portabilidade é a modalidade na qual os
consumidores podem transferir
suas dívidas para outras instituições financeiras. Entre os benefícios que a modalidade pode trazer estão a reducão nas taxas de
juros, creìdito adicional, alongamento do prazo, entre outras
conveniências.
Na avaliação do BC, a análise
das solicitações ocorridas no ano
de 2020 aponta para um funcionamento satisfatório do instrumento da portabilidade, com 75%
de sucesso no resultado dos pedidos registrados e menos de 5% do
total de reclamações registradas.
Crédito consignado
De acordo com o BC, o potencial naÞo realizado de portabilidade eì bastante expressivo para
modalidades como creìdito consignado e aquisição de veiìculos.
Nessas modalidades, respectivamente, 47% e 28% dos tomadores (25% e 12% do saldo
total de operações de portabilidade) ativos em dezembro de

2020 estão em operações com
taxas de juros acima de 25% a.a.,
enquanto as taxas meìdias em
2020 foram de 19,7% no crédito consignado e de 19,3% a.a. na
aquisição de veículos.
O documento aponta que os
contratos de portabilidade no
crédito consignado apresentaram redução média de 5,7 pontos percentuais.
No caso do consignado, os
resultados foram dispersos em
relação à variação do saldo e do
número de parcelas. Foram encontradas tanto de operações em
que ocorreu alongamento de prazo e aumento do saldo devedor
quanto de situações de diminuição e manutenção da quantidade
de parcelas e do saldo.
“Para parte significativa das
operações portadas nessa modalidade, a principal motivação parece ser a obtenção de crédito
adicional e/ou ampliação do prazo”, diz o relatório.
Crédito imobiliário
Em 2019, o estudo concluiu
que os 36 mil contratos de cré-

dito imobiliário que haviam se
beneficiado com redução de taxa
de juros representavam apenas
6,4% do total de contratos.
“Os resultados encontrados
em 2019 continuam vaìlidos.
NaÞo obstante a queda significativa das taxas e do grande crescimento nas operações de portabilidade, em dezembro de
2020 havia ainda 493 mil tomadores (saldo de R$ 63 bilhoÞes)
em operações com taxas de juros acima de 10% a.a., mais elevada que a taxa meìdia de aproximadamente 7% a.a. praticada
pelo mercado em 2020", diz o
Banco Central.
O relatório aponta ainda que
as operações portadas de crédito imobiliário tendem a manter
valores de carteira ativa próximos aos da operação original,
com variação inferior a 2% dos
valores devidos. Entretanto, o
documento ressalta que, nessa
modalidade, ocorre redução
média de 2,9 pontos percentuais das taxas de juros e uma redução do número de parcelas
expressiva. (Agencia Brasil)

Ministério da Saúde libera R$ 1 bi
para custeio de leitos de UTI
Portaria publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União de terça-feira (25)
libera R$ 1,048 bilhão para custeio de 21.998 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI)

para pacientes com covid-19 em
mais de mil unidades de saúde
localizadas em municípios de
todas as unidades federativas,
além do Distrito Federal.
A lista de hospitais, funda-

ções, associações hospitalares,
santas casas, institutos, pronto
socorros e demais estabelecimentos que receberão, em caráter excepcional, os recursos pode
ser conferida na portaria nº1.059.

Os valores disponibilizados
correspondem ao mês de maio,
tendo como origem recursos do
Bloco de Manutenção das Ações
e Serviços Públicos de Saúde.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

em seis semanas
O número oficial de infecções de coronavírus diárias da
Índia atingiu nas últimas 24 horas a menor quantidade em quase seis semanas, despertando a esperança de que uma segunda
onda devastadora esteja recuando. Líderes governamentais, no
entanto, disseram que a escassez de vacinas é uma grande preocupação.
A Índia mal vacinou 3% de 1,3 bilhão de habitantes do país
- a taxa mais baixa entre os dez países com mais casos de
covid-19 no mundo -, o que deixa seu frágil sistema de saúde
vulnerável a uma possível terceira onda, de acordo com especialistas.
O Instituto Serum da Índia, que está fabricando a vacina da
AstraZeneca, e a empresa local Bharat Biotech, que está produzindo a Covaxin, disseram estar aumentando a produção,
mas o suprimento continua muito abaixo das milhões de doses de que o país necessita.
Na terça-feira (25), a Índia registrou 196.427 novos casos de covid-19 das últimas 24 horas, seu menor aumento diário de infecções desde 14 de abril, e bem abaixo do pico de
414.188 relatado em 7 de maio. A quantidade oficial de casos
registrados no país desde o início da pandemia está em 26,95
milhões.
Há grandes temores de que muitas infecções novas não
estejam sendo registradas devido a uma escassez de testes no
interior, para onde o vírus se espalha a partir das cidades.
Desesperados, vários governos estaduais lançaram licitações globais ou buscaram demonstrações de interesse de farmacêuticas como Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, para
obter suprimentos com urgência. (Agencia Brasil)
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Fiocruz retoma produção da vacina
Oxford/AstraZeneca contra covid-19
Ministério da Saúde
anuncia vacinação de
portuários e aeroviários
O Ministério da Saúde
anunciou na terça-feira (25), o
início da vacinação de trabalhadores de portos e aeroportos.
Na noite de terça-feira começou a serem distribuídas aos estados doses para a imunização
desse público, que abrange pouco mais de 200 mil pessoas.
Segundo a pasta, as doses
serão suficientes para atender 100% dos portuários e
78% dos trabalhadores em
aeroportos.
De acordo com o Ministério da Saúde, a medida foi tomada diante do cenário de cir-

culação de uma nova variante,
denominada de indiana, em
menção ao país onde surgiu,
cujo nome técnico é
B.1.671.2.
No país, a variante foi identificada inicialmente no Maranhão, com casos suspeitos em
outros estados sob análise.
Uma pessoa infectada com a
variante indiana está internada
em São Luís em estado grave.
O governo federal enviou
ao Maranhão 600 mil testes rápidos para identificar possíveis
casos da variante no
estado.(Agencia Brasil)

Chegam a SP insumos
para produção de
5 milhões de doses
da CoronaVac
Mais 3 mil litros de Insumo
Farmacêutico Ativo (IFA) para
produção da CoronaVac chegaram a São Paulo na tarde de terça-feira (25). Com o material, o
Instituto Butantan produzirá 5
milhões de doses da vacina contra a covid-19. As entregas estão programadas para junho.
Os insumos são enviados
pela biofarmacêutica Sinovac e,
no Brasil, passam pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade.
De acordo com o governo paulista, todo o processo dura, em
média, de 15 a 20 dias. Depois
de prontas, as doses são entregues ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.
As entregas de IFA estão sendo feitas desde o final de 2020,

matéria-prima que rendeu 3,8
milhões de doses. Em fevereiro, foi feita a entrega de 11 mil
litros, em março, 8,2 mil litros
de insumos e, em abril, 3 mil litros.
Ao todo, o instituto entregou
47,2 milhões de doses ao PNI.
Segundo o Butantan, o montante cumpre o primeiro contrato
de 46 milhões de vacinas, assinado em 7 de janeiro com o Ministério da Saúde. O segundo
contrato prevê a entrega de 54
milhões de doses.
O órgão espera finalizar em
setembro a obra de uma nova fábrica, o que permitirá, a partir de
dezembro, a produção integral no
Brasil, sem que seja necessário
importar matéria-prima. A capacidade será de 100 milhões de
doses por ano. (Agencia Brasil)

Ministério da Saúde
pede autorização à
Anvisa para
importar vacina
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está
analisando um novo pedido de
importação de 20 milhões de
doses da vacina Covaxin contra a covid-19. A solicitação foi
formalizada nessa segunda-feira (24) pelo Ministério da Saúde. O imunizante é produzido
pelo laboratório Bharat Biotech, na Índia.
Em março, a Anvisa negou
a certificação de boas práticas
à fabricante e, na sequência,
um primeiro pedido para importação do imunizante. A certificação é um dos requisitos
para que a vacina possa ser usa-

da no Brasil.
Apesar da negativa, a Anvisa informou que, desde então,
juntamente com o Ministério
da Saúde e a Precisa Medicamentos, empresa que negocia
a vacina no país, os três “seguiram em tratativas a fim de adequar os aspectos que motivaram o indeferimento”.
“Neste sentido, já foi publicada pela Anvisa a anuência
para realização do estudo clínico com a vacina Covaxin no
Brasil, conforme Resolução nº
1.938, de 13 de maio de 2021”,
informou a agência, em nota.
(Agencia Brasil)

O Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos da Fundação
Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) retomou na terçafeira (25) a produção da vacina
Oxford/AstraZeneca contra covid-19, que estava interrompida
desde a última quinta-feira (20).
A linha de produção pôde ser
reativada porque um novo carregamento do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) chegou da
China no último sábado (22).
A Fiocruz recebeu no fim de
semana insumo suficiente para
produzir 12 milhões de doses, o
que assegura a produção de vacinas até a terceira semana de
junho e entregas ininterruptas ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI) até 3 de julho.
O IFA é considerado o com-

ponente mais importante da vacina, por conter as informações
genéticas que vão despertar a
resposta imunológica contra o
novo coronavírus. O insumo é
transportado a uma temperatura
de -55 graus Celsius e precisa
ser descongelado lentamente ao
chegar à fábrica.
O processo de produção das
vacinas em Bio-Manguinhos inclui um longo protocolo de controle de qualidade, que demora
até quatro semanas para garantir
a eficácia e a segurança do lote
fabricado, até a liberação para o
PNI, do Ministério da Saúde.
As doses que começarão a
ser produzidas hoje devem ser
entregues para o Sistema Único
de Saúde (SUS) somente entre
14 e 19 de junho.

Cronograma apresentado na
última quinta-feira (20) pelo
vice-presidente de Produção e
Inovação da Fiocruz, Marco Krieger, à Comissão de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara
dos Deputados previa que as próximas entregas semanais seriam
de 4,9 milhões, 5,1 milhões e
2,8 milhões de doses.
Na última sexta-feira (21),
foram entregues 6,1 milhões 800 mil doses a mais do que a
previsão inicial. Segundo Krieger, a Fiocruz deve entregar mais
26 milhões de doses ao PNI até
o início de julho e chegar ao total de 62 milhões com os carregamentos de IFA que já chegaram ao Brasil.
O acordo de encomenda
tecnológica entre a Fiocruz e

a farmacêutica AstraZeneca
prevê a produção de 100,4 milhões de doses a partir da chegada de 14 lotes do IFA, que é
produzido pelo laboratório
chinês WuXi Biologics.
No carregamento do último sábado, a Fiocruz recebeu
dois lotes, totalizando dez remessas já enviadas. A previsão
é que mais dois lotes cheguem
em junho, e os últimos dois,
em julho.
Até o momento, a Fiocruz já
produziu e entregou ao PNI 37,1
milhões de doses contra a covid19. Além dessas, também chegaram aos postos de vacinação
4 milhões de doses da vacina
Oxford/AstraZeneca produzidas
pelo Instituto Serum, da Índia.
(Agencia Brasil)

CCJ da Câmara dos Deputados
aprova reforma administrativa
Após dois dias de debates, a
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira
(25) a admissibilidade da proposta de Emendas à Constituição
(PEC) 32/20, que trata da reforma administrativa. Foram 39 favoráveis e 26 contrários à admissibilidade do texto.
Pelo Regimento Interno da
Câmara, cabe à CCJ avaliar a constitucionalidade das propostas, não
emitindo parecer sobre o mérito.
Com a aprovação, a reforma será
analisada agora por uma comissão
especial e depois, em dois turnos,
pelo plenário da Casa.
Agora, a comissão tem o prazo de 40 sessões do plenário
para votar a proposta. O prazo
para emendas se esgota nas dez
primeiras sessões. Mais cedo, os
deputados já haviam rejeitado
por 39 votos a 20 um pedido
para a retirada de pauta do texto.
A PEC, encaminhada ao Congresso em setembro do ano passado pelo Governo Federal, altera dispositivos da Constituição referentes a servidores, empregados públicos e também
modifica a organização administrativa do Estado.
Parecer
Na segunda-feira, o relator
da PEC, Darci e Matos (PSDSC) apresentou novo parecer
sobre a admissibilidade da proposta, suprimindo novos itens da
proposta encaminhada ao parlamento pelo Executivo.
O relator retirou do texto os
novos princípios da administração pública previstos pelo governo: imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa
governança pública e subsidiariedade.

Segundo Darci de Matos, “a
inclusão de novos princípios no
texto constitucional, embora
seja boa a intenção, pode gerar
interpretações múltiplas e completamente divergentes, o que
consequentemente gerará provocações ao Supremo Tribunal Federal para dispor sobre sua efetiva aplicabilidade em situações,
por exemplo, de improbidade
administrativa”.
No parecer anterior, o deputado já havia suprimido outros
dois pontos da proposta: o que
permite ao presidente da República extinguir, transformar e
fundir entidades da administração pública autárquica e fundacional, via decreto; e o trecho
que impedia a realização de qualquer outra atividade remunerada
pelos servidores ocupantes de
cargos típicos de Estado.
“A possibilidade de extinção
dessas entidades mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo acarretaria grave alteração
no sistema de pesos e contrapesos, ínsito ao modelo de separação de poderes e ao controle
da Administração Pública pelo
Poder Legislativo”, justificou o
deputado.
O relator, contudo, deixou a
possibilidade de o presidente
extinguir cargos públicos sem a
necessidade de existência de lei.
Despesas
A base governista defendeu
a PEC com o argumento de que
a medida vai ajudar na redução
de gastos públicos e liberar espaço no orçamento do governo.
“A reforma é importantíssima algo que vai chegar ao estado brasileiro que é um verdadeiro colapso caso a gente não reduza as despesas com o funcionamento da máquina estatal e

com despesa de pessoas”, disse
a deputada Caroline de Toni
(PSL-SC) que defendeu ainda a
inclusão na reforma de magistrados, promotores, políticos e
militares.
Carlos Jordy (PSL-RJ) destacou que o debate sobre o mérito da reforma serão discutidos na comissão especial. “A
reforma é tão necessária para
diminuirmos o tamanho do Estado, para fazermos com que ele
não tenha esse protagonismo
que tem hoje em dia. O estado
tem que ser subsidiário”, disse
Jordy.
Deputados contrários à proposta argumentaram que a reforma não vai reduzir a despesa pública e que a situação econômica do país não é responsabilidade do servidor público.
“Os pressupostos financistas
usados pelo governo de que o
estado é pesado, custa muito e
entrega pouco, além de não convencerem, são uma falácia e se
mostram carregados de injustiça
e ingratidão, em plena pandemia,
quando o SUS, Sistema Único de
Saúde mesmo com recursos reduzidos, literalmente vem salvando o país de uma tragédia ainda
maior”, afirmou o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).
De acordo com a Nota técnica elaborada pela Consultoria
de Orc’˜amentos, Fiscalização
e Controle do Senado, divulgada na segunda-feira (24), alterações proposta pela PEC em relação aos contratos de gestaÞo
e o fim de restrições à ocupação de cargos em comissão e
funções de confiança vão levar
a um aumento da corrupção na
administração puìblica.
Reforma
Entre outros pontos, o texto

estabelece que cinco novos tipos de vínculos para os novos
servidores. Pela proposta, apenas as carreiras típicas de estado, terão a garantia de estabilidade no cargo após um período
de experiência. A proposta diz
ainda que uma lei complementar vai definir quais serão essas
carreiras e seus critérios.
O texto mantém a previsão
de realização de concursos para
cargos permanentes fora das carreiras típicas de estado, mas diz
que haverá uma segunda etapa de
“vínculo de experiência” de, no
mínimo, dois anos, e que a investidura acontecerá para os
mais bem avaliados ao final do
período, dentro do quantitativo
previsto no edital do concurso
público.
Além disso, também vai
permitir ingresso por seleção
simplificada para alguns vínculos. Inclusive com a previsão de vínculo por prazo determinado. A PEC também
prevê a substituição das “funções de confiança”, que atualmente devem ser ocupadas
por servidores que tenham
cargos efetivos, pelos “cargos de liderança e assessoramento”.
O texto também restringe
a participação do Estado na
atividade econômica. Pela
proposta, o estado só poderá
atuar diretamente em atividades
econômicas que estão previstas
na Constituição.
A PEC proíbe o aumento de
remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos; da proibição de férias em
período superior a 30 dias pelo
período aquisitivo de um ano; e
aposentadoria compulsória
como modalidade de punição.
(Agencia Brasil)

Secretária diz que nunca foi orientada
a defender uso da cloroquina
Em depoimento à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Pandemia do Senado, na terça-feira (25), a médica Mayra
Pinheiro, secretária de Gestão
do Trabalho e da Educação na
Saúde do Ministério da Saúde,
afirmou que nunca recebeu ordem do ex-ministro da pasta
Eduardo Pazuello ou do presidente Jair Bolsonaro para defender o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Aos senadores, a médica disse ainda que
o ministério nunca indicou “tratamento precoce” para covid19, tendo apenas criado nota orientativa que estabeleceu doses
seguras de medicamentos.
Sobre a defesa do uso de cloroquina - medicação sem comprovação de eficiência no tratamento da covid-19 - a médica explicou que a discussão surgiu quando o Brasil deparou com um trabalho científico produzido em Manaus, que resultou na morte de 22
pacientes. Segundo ela, a partir desse estudo, foi preciso definir parâmetros considerados seguros pelos técnicos do Ministério da Saúde para o uso do medicamento.
“Nesse momento, o Ministério da Saúde reuniu os seus
técnicos para que nós pudéssemos criar um documento juridicamente perfeito para proteger
a população brasileira e orien-

tar os médicos sobre doses seguras desses medicamentos que
já vinham sendo utilizados no
mundo inteiro e vinham sendo
utilizados pela população brasileira, às vezes, sem a orientação
médica”, afirmou. Mayra defendeu que toda e qualquer pessoa,
aos primeiros sinais e sintomas
da covid-19, procure uma unidade de saúde para que possa ser
atendida pelo médico e, de acordo com a orientação desse profissional e a vontade do paciente, “possa ou não receber medicamentos que podem mudar o
curso da doença.”
Perguntada a respeito de
quem foi o responsável por ordenar ao Exército que ampliasse a produção de cloroquina em
função do uso elevado do medicamento no tratamento de pacientes com covid-19, Mayra respondeu que não sabe de quem partiu a
determinação. “Eu não sei dizer
quem ordenou, o ministro Mandetta , Luiz Henrique Mandetta,
ex-ministro da Saúde deveria saber. Eu não sei informar”, disse.
OMS
O relator da CPI, senador
Renan Calheiros (MDB-AL),
quis saber sobre o motivo de o
Brasil não ter seguido orientações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) em relação ao novo

coronavírus. A médica afirmou
que nenhum país do mundo é obrigado a isso. “O Brasil não é obrigado a seguir a OMS e se tivéssemos seguido teríamos falhado
como a OMS falhou várias vezes”, destacou a secretária.
Mayra avaliou que a orientação da OMS que qualificou a cloroquina como “ineficaz” contra
a covid-19 é “baseada em estudos que foram feitos com qualidade metodológica questionável” com uso da medicação na
fase tardia da doença, quando, segundo ela, não há benefício para os
pacientes. “Então, nessas situações,
analisando os estudos que a OMS
utilizou para essa tomada de decisão, o Brasil, o próprio Conselho
Federal de Medicina, deixa bem
claro que os médicos têm autonomia para usar todos os recursos que
não causem malefícios e que possam trazer benefícios para o enfrentamento da doença”, disse, ao defender o uso do medicamento na
fase inicial da covid-19.
TCU
O relator lembrou despacho
do ministro Benjamin Zymler,
do Tribunal de Contas da União,
que em janeiro entendeu que
não seria lícito o uso da cloroquina pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), mesmo off-label,
sem autorização da Agência Naci-

onal de Vigilância Sanitária (Anvisa), em razão da Lei do SUS. Zymler ressaltou que mesmo o uso offlabel (indicação não prevista na
bula) poderia ser autorizado pela
Anvisa mediante solicitação da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sus (Conitec), órgão responsável por assessorar o Ministério da Saúde na definição de protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas.
Questionada se orientou o
ex-ministro da Saúde Eduardo
Pazuello a submeter o assunto à
Conitec antes da publicação das
notas informativas que autorizavam o uso de cloroquina pelo SUS,
Mayra Pinheiro disse que não e
que também não seria atribuição
da secretaria que atua. “Diante de
um contexto da covid, que é uma
doença grave e de desfecho incerto, os processos para a gente apresentar uma medicação à Conitec
ou qualquer outro tipo de tecnologia a ser incorporada, eles levam
meses para que sejam apresentados estudos. E nós estamos, de
novo, eu insisto, tratando de uma
doença grave. O uso off-label dessas medicações a gente já tem”,
justificou. Em parecer proferido
em abril de 2020, o Conselho Federal de Medicina (CFM) permitiu o uso off-label dos medicamentos, em casos excepcionais.
(Agencia Brasil)
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Telaria Brazil Publicidade Ltda. - CNPJ/ME Nº 24.618.636/0001-60 - NIRE 35.229.851.842

M

Extrato da Ata de Reunião de Sócias Realizada em 31.12.2020.
Data, Hora, Local: 31.12.2020, às 10hs, na sede social da Telaria Brazil Publicidade Ltda. (“Telaria Brazil”), Avenida Queiroz
Filho, nº 1.700, Bloco D, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social, a saber: 1. Magnite CTV, INC.
(anteriormente denominada Telaria, Inc.), CNPJ/ME nº 24.401.345/0001-15; e 2. Scanscout, INC., CNPJ/ME nº 24.391.109/000165, ambas por seu procurador, o Sr. Renato Valeriano Garcia. Mesa: Renato Valeriano Garcia, Presidente e Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Aprovar a proposta contida no Instrumento Particular de Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação da Telaria
Brazil pela Magnite Serviços de Internet Ltda. (anteriormente denominada Rubicon Project Serviços de Internet Ltda.), com
sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME nº 19.966.487/0001-90, JUCESP NIRE 35.228.272.954 (“Magnite Brazil”) (“Protocolo”), ﬁrmado em 28.12.2020 pelos administradores da Telaria Brazil e da Magnite Brazil, com o propósito de implementar a incorporação da Telaria Brazil pela Magnite Brazil (“Incorporação”). 2. Ratiﬁcar a nomeação da RSM ACAL Auditores Independentes S/S (“RSM”), CRC/RJ nº 4.080/O-9, CNPJ/ME nº 07.377.136/0001-64, representada pelo seu sócio diretor, Cláudio Silva
Foch, para promover a avaliação da Telaria Brazil para os ﬁns de sua Incorporação. 3. Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado
pela RSM, que apurou o acervo líquido da Telaria Brazil em R$ 1.687.299,00. 4. Aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo,
com a consequente extinção da Telaria Brazil, que será sucedida pela Magnite Brazil em todos os seus bens, direitos e obrigações,
a título universal, na forma da legislação vigente. A Incorporação acarretará o aumento do capital social da Magnite Brazil no valor de R$ 1.687.299,00, mediante a emissão de 1.687.299 novas quotas, com valor de R$ 1,00 cada. As novas quotas serão subscritas da seguinte forma: Magnite CTV, Inc. subscreverá 1.687.289 novas quotas e Scanscout, Inc. subscreverá 10 novas quotas.
Em razão disso, Magnite CTV, Inc. e Scanscout, Inc. ingressarão no quadro de sócias da Magnite Brazil. 5. Autorizar o administrador da Telaria Brazil a implementar as decisões presentes nesta ata relativas à Incorporação, com a consequente extinção da Telaria Brazil, nos termos do Protocolo. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.12.2020. Sócias: Magnite CTV, Inc. e Scanscout, Inc., ambas P.P. Renato Valeriano Garcia. JUCESP nº 143.902/21-0 em 25.03.21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
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Vicar S.A. Comercial e Agropastoril
CNPJ 61.529.236/0001-04 NIRE 353.000.3150-4
Sumário da Ata AGO e AGE realizada no dia 30.04.21
Local e Hora: Sede Social SP. Às 14hs. Convocação e Presença: totalidade dos Acionistas Mesa: Presidente, Vicente Felicio de Carvalho; Secretária, Rosa Maria de Carvalho Passarelli. Ordem do Dia/Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Na AGO: (a) O Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, com data base 31.12.20, (b) O resultado do exercício foi transferido para as contas de Reservas de Lucros. O lucro líquido com distribuição de dividendos, objeto de deliberação em AGE. (c) A manutenção do
Capital Social. Na AGE: (a) As contas do balanço de 31.12.20. A manutenção do Capital Social. (b) O resultado R$
5.697.604,38 ora transferido para Reservas de Lucros. Pagamento de dividendos aos acionistas no valor de R$
5.000.000,00. (c) Utilização das contas de reserva de Lucro e resultado do exercício social para a distribuição de dividendos. Nada mais. JUCESP em 20.05.21 sob nº 232.947/21-1. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 21.042.930/0001-88 - NIRE 35.300.470.214 - Companhia de Capital Fechado
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02/02/2021
1. Data e Local: Em 02/02/2021, às 14h, na sede da Companhia, na Av. Carlos Roberto Prataviera, s/nº, Sítio São João,
Jd. Nova Europa, na cidade de Hortolândia/SP, CEP 13184-889. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade
do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: José
Santos de Araújo (Presidente da Assembleia); e Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). 4.
Convocação: Em virtude da presença de todos os acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação,
conforme faculta o Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei 10.303 de 2001. 5. Ordem
do Dia: Examinar, discutir e votar acerca das seguintes matérias: 5.1. Atualização do endereço da Companhia com a
consequente reforma do artigo 2º do Estatuto Social. 6. Deliberações: Por unanimidade, após discutidas e examinadas
as matérias da agenda, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas e autorizada a lavratura da presente
ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei
10.303, de 2001: 6.1. Atualização do endereço. Aprovar a atualização do endereço da Companhia em decorrência de
alterações cadastrais realizadas pela Prefeitura Municipal de Hortolândia para que conste sua sede e foro no Município
de Hortolândia, SP, na Av. Carlos Roberto Prataviera, s/nº, Lote 71 - Sítio São João, Jd. Nova Europa, CEP 13.184-889
e, consequentemente, reformar o artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º.
A Companhia tem sua sede e foro no Município de Hortolândia, SP, na Av. Carlos Roberto Prataviera, s/nº, Lote 71 - Sítio
São João, Jd. Nova Europa, CEP 13.184-889, podendo criar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País e no
exterior, a critério de seu conselho de administração (“Conselho de Administração”), por maioria de votos dos presentes.”
7. Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, por todos lida e aprovada.
8. Assinaturas: José Santos de Araújo (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da
Assembleia). Acionistas Presentes: Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. (representada por José
Santos de Araújo) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (representada por João Gabriel Ferrari Xavier. Na qualidade
de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.
Hortolândia/SP, 02/02/2021. José Santos de Araújo - Presidente da Assembleia. Aline de Paula Santiago Carvalho Secretária. JUCESP 200.028/21-2 em 03/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 21.042.930/0001-88 - NIRE 35.300.470.214 - Companhia de Capital Fechado
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 12/04/2021.
1. Data e Local: Em 12/04/2021, às 15h, na sede social da Greenbrier Maxion – Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de Hortolândia/SP, Av. Carlos Roberto Prataviera, s/nº, Sítio São João, Jd. Nova Europa,
na cidade de Hortolândia/SP, CEP 13184-889. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação do edital de convocação,
nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100%
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da
Mesa: José Santos de Araújo (Presidente). Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária). 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre
as seguintes matérias: (i) tomar as contas da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e (iii) fixação
da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. 5. Deliberações: Após o exame e
discussão das matérias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos os Acionistas autorizaram a lavratura da
presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, conforme alterada, e deliberaram:
5.1. Aprovar, por unanimidade, sem restrições e ressalvas, as contas dos administradores e o relatório da Administração, bem
como as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas
de suas notas explicativas, as quais, juntamente com o relatório dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu, foram
publicadas no O Jornal Gazeta SP Ltda. (às fls. A11) e no DOE Empresarial (às fls. 113) em 09/04/2021, considerando-se,
portanto, sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, na forma do §4º do referido
artigo; 5.2. Aprovar e fixar no montante de até R$ 5.500.000,00 a remuneração global anual dos Administradores da Companhia
para o presente exercício social de 2021, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua alocação e individualização,
conforme previsto no Artigo 16 do Estatuto Social. 6. Encerramento das Assembleias: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente Ata, por todos lida e aprovada. 7. Assinaturas: José Santos de Araújo (Presidente da Assembleia); Aline de Paula
Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários
S.A. (representada por José Santos de Araújo) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (representada por João Gabriel
Ferrari Xavier). Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada
em livro próprio. Hortolândia/SP, 12/04/2021. José Santos de Araújo - Presidente da Assembleia. Aline de Paula Santiago
Carvalho - Secretária. JUCESP 200.031/21-1 em 03/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo,
República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
Darlan dos Santos foi apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 805.035
em 03 de novembro de 2020, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleitearam a retificação
administrativa de área do imóvel situado na Rua Francisco Tapajós s/nº, transcritos sob nºs 63.618, 64.083,
64.084, 86.411 e 86.413, nesta Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual convoco os senhores proprietários do prédio
e respectivo terreno situado na Rua Professor Roberto Mange nº 205, transcritos em área maior sob nºs
15.531 e 28.468, nesta Serventia Predial, na pessoa dos Srs. CECÍLIA ESTEFNO e s/mdo NAOUM ESTEFNO,
CHEBL MASSUD e s/mr JOSEPHINA ESTEFNO CHEBL, representada pelo seu inventarianteLUIZ GHEBL
MASSAUD, Espolio de THEOPHILO ESTEFNO e s/mrVICTORIO YUNES ESTEFNO, representados pelo
seu inventariante ANTONIO CARLOS ESTEFNO, IGNACIO ESTEFNO e s/mrIZABEL MALUF ESTEFNO,
Espolio de JOSÉ ESTEFNO E HAIDÉE ARRUDA ESTEFNO, representados pela sua inventariante ANNA
MARIA ESTEFNO BASSIT, constantes daquelas transcrições, notifico também todos os demais terceiros
interessados, para, querendo, apresentar impugnação ao presente pedido retificatório. Pelo presente edital,
fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da ultima publicação deste, que será levado a efeito por dois dias em jornal de grande circulação, nesta
Capital, impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a aludida retificação, por escrito, perante o
Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo,
21 de maio de 2021.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 26/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-27912274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo
comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 444 – Contrato: 102714173727-9 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARCELO NAVARRO, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE,
ANALISTA DE SISTEMAS, RG: 18.935.135-SSP/SP, CPF: 085.956.038-47. Imóvel
sito à: RUA CARDEAL ENRICO DANTE Nº 101, ANTIGO Nº 12, 22º SUBDISTRITO
TUCURUVI, LOTEAMENTO DENOMINADO VILA BRASIL, NO BAIRRO JAÇANA,
SAO PAULO/SP. Um prédio e seu respectivo terreno, constituído por parte dos lotes
10, 11 e 12 da quadra A, da plant a do loteamento denominado Vila Brasil, no Bairro
Jaçanã, medindo 10,00 metros de frente para a referida rua, por 20,00 metros da
frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente,
encerrando a área de 200,00 metros quadrados, medidas essas todas, mais ou
menos, confrontando do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel e pelos
fundos com propriedade de Armando Edmundo do Thezinho e pelo lado direito com
propriedade de Cincinato Teichert. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 214.120,31
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 566.000,00
São Paulo, 06 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
06, 14 e 26/05/2021

CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária-Edital de Convocação
Ficam os srs. acionistas da Santo Alphege Participações S.A. (“Companhia”) convocados a participarem das Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária, que serão realizadas em 31/05/2021, em 1ª convocação às 9h, e em 2ª convocação
às 10h, na sede social da Companhia, em Barueri, SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro Jardim
dos Camargos, CEP 06410-120, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em AGE: (a) Aumento de Capital;
(b) demais assuntos pertinentes. Em AGO: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação
sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020; (b) deliberação sobre a destinação do
resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2020; e (c) eleição da diretoria. Informações Gerais: Estão à
disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/1976, relativos
ao exercício findo em 31/12/2020. Os Srs. Acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores
constituídos na forma do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. Na forma autorizada pela Instrução Normativa DREI
nº 81, de 10/06/2020 e por conta da pandemia da Covid-19, as Assembleias ocorrerão de forma semipresencial,
facultando-se aos acionistas comparecerem no endereço indicado acima ou participarem de forma virtual por meio da
plataforma Microsoft Teams. Os acionistas que desejarem acessar as assembleias digitalmente deverão encaminhar
comunicação para o endereço eletrônico eduardo.nunes@siol.com.br, até 30 minutos antes do horário de início das
assembleias, contendo nome completo, RG e CPF ou CNPJ, conforme o caso; os representantes legais e procuradores
de acionistas deverão também informar nome completo, RG e CPF e documento confirmando validade de sua
representação na mesma comunicação. Adicionalmente, deverá ser indicado o(s) endereço(s) de e-mail que acessará(ão)
a plataforma e para o(s) qual(is) a Companhia encaminhará o link de conexão. A sala virtual será aberta com 15 minutos
de antecedência do horário designado para o início das assembleias. Barueri, 22/05/2021. Diretoria. (22, 25 e 26/05/2021)
2ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0018381-23.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Miguel Marchetti Indústrias
Gráficas Ltda, Carlos Roberto de Almeida e Sonia Regina Marquette Zuquetto, que Alexandre Dantas
Fronzaglia ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando os réus em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$
11.479,27 (03/2018), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários, também de 10 % (art.
523, § 1º, do CPC), bem c omo penhora e avaliação de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 25 e 26/05
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1093069-65.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Atlas Serviços em Ativos Digitais ± CNPJ 31.049719/000140, Atlas Proj. Tecnologia Eireli, CNPJ 26.768.698/0001-83 e Atlas Services ± Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestão
Empresarial Ltda., CNPJ 30.608.097/0001-80, todos com sede na Alameda Santos, 1827, Conjunto 72 - Cerqueira César, CEP 01419-0100 - São
Paulo/SP, todas do mesmo grupo econômico, com nome fantasia intitulado de "Atlas Quantum", que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Nelson Guarda Júnior , alegando em síntese: Que houve a concessão de Tutela Cautelar de Urgência, para que os
réus devedores, paguem ao autor a quantia de R$ 30.000,00, referente a crédito oriundo de negociação da criptomoeda Bitcoin, devido ao autor .
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 o decurso do prazo do presente edital, de 20 (vinte) dias. Apresente resposta. 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 26 de abril de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040330-69.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da
38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a SIDESA - INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 65.015.364/0001-90, na pessoa de
seu representante legal, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerida pelo Condomínio Conjunto Arquitetônico
Boulevard Lapidus Ibirapuera, procedeu-se a penhora das vagas de garagem para motos nºs 01, 02, 03, 04 e 05, localizadas
no 2º subsolo e vagas de garagem para motos nºs 06, 07 e 08, localizadas no 1º subsolo do Conjunto Arquitetônico Boulevard
Lapidus Ibirapuera La Maison Jardins, situado no Largo Senador Raul Cardoso, 250, 9º Subdistrito - Vila Mariana, tendo cada
uma a área útil de 2,00m², área comum de 4,591m², área total de 6,591m² e a fração ideal no terreno de 0,0395%, objeto
das matrículas nºs 95.895, 95.896, 95.897, 95.898, 95.899, 95.900, 95.901 e 95.902, do 1º CRI/SP. Estando a executada
EMªªLUGARªIGNORADO ªFOIªDETERMINADAªAªINTIMAÎÍOªDAªPENHORAªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
OFEREÎAª IMPUGNAÎÍOª Ëª PENHORA ª SOBª PENAª DEª PROSSEGUIMENTOª DAª EXECUÎÍOª Eª DOSª ATOSª EXPROPRIATØRIOS ª NAª FORMAª DAª LEIª
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªª ª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005443-30.2019.8.26.0007 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 ao DOUGLAS DA SILVA 23.92.527.876,
CNPJ 20.934.908/0001-80, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Pldevice Tecnologia Em Sistemas
de Computadores Ltda., para cobrança de R$ 4.073,00 (fev/2019), referente ao inadimplemento da duplicata nº 804122017, no valor de
R$ 3.000,00, oriunda do Contrato de Comodato, uma vez que a executada não cumpriu com sua obrigação em proceder com repasse das recargas
DIÈRIASªEFETUADASª%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
PAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOª
ATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ª
AªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECERªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOª
DEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOª
MONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORª
EXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªABRILªDEªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005685-97.2019.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JANAÍNA DIPOLD DOS SANTOS, CPF 279.028.228-50,
que por este Juízo, tramita de uma ação ora em fase de Cumprimento de sentença, movida por Condomínio Ibitirama Family Club, objetivando o pagamento do
DÏBITOªDEª2 ªEMªªCÈLCULOªDEªmS ªORIUNDOªDEªSUAªCONDENAÎÍOªEMªSENTENÎAªNOSªAUTOSªPRINCIPAISªDAªAÎÍOªDEªCOBRANÎAª0ROCEDIMENTOª
#OMUMªSOBªNª ªBEMªCOMOªDOªACORDOªENTREªOª#ONDOMÓNIOª%XEQUENTEªEªOª#OEXECUTADOª!MADORª*OAQUIMªDOSª3ANTOSª.ETOªmSª
 ªPREVENDOªOªPAGAMENTOªDOªDÏBITOªEMªPARCELAS ªSENDOªQUEªAªÞLTIMAªVENCERÈªSOMENTEªEMªª2EFERIDAªCOMPOSIÎÍOªFOIªHOMOLOGADAªËSªmSªª
PELOªJUÓZO ªINCLUSIVEªMANTENDOªAªPENHORAªDOªIMØVELªEªSUAªORDEMªDEªAVERBAÎÍOªËªMARGEMªDAªMATRÓCULAªNª ªDOªª/lCIALªDEª2EGISTROªDEª)MØVEISªDAª
Comarca de São Paulo, condizente com o o apartamento nº 152, localizado no 15º andar da TORRE 2 EDIFÍCIO UP DECK, integrante do empreendimento
DENOMINADOªh2%3)$%.#)!,ª)")4)2!-!ª&!-),9ª#,5"v ªlCANDOªAMBOSªOSªEXECUTADOSªNOMEADOSªDEPOSITÈRIOSªDOªBEMªIMØVEL ªCONFORMEªTERMOªDEªPENHORAª
DEªmSªª%NCONTRANDO SEªAªEXECUTADAª*!.!¶.!ª$)0/,$ª$/3ª3!.4/3ªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªNOSªTERMOSªDOªARTIGOª ªe ª)6ªDOª#0# ªFOIª
DETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªAªQUANTIAªDEª
2 ªEMªªCÈLCULOªDEªmS ªDEVIDAMENTEªATUALIZADA ªSOBªPENAªDEªMULTAªDEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSª
DEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOª
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova
INTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍO ªlCANDOªAINDAª).4)-!$!ª$!ª0%.(/2!ª$/ª)-»6%,ª!#)-!ª$%3#2)4/ ªBEMªCOMOªDOªPRAZOª
DEªªQUINZE ªDIASªPARAªAPRESENTAÎÍOªDEªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªª"ªªEª

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Julho de 2020
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: 29 de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia” ou
“União Química”), localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando
a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença. Presente ainda, o membro da Diretoria,
Sr. Fernando de Castro Marques. Composição da Mesa: Presidente, Fernando de Castro Marques; Secretaria, Dra. Juliana Olivia F.L.S. Martins.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os Acionistas examinaram os
itens constantes da ordem do dia e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: a eleição dos Diretores para o exercício de mandato
pelo prazo de 03 (três) anos a contar da presente data, com vigência, portanto, até dia 29 de julho de 2023: (I) Do Diretor-Presidente:
o Sr. Fernando de Castro Marques, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.710.720-5 SSP/SP e CPF/MF nº
662.966.768-91, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower,
Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05676-120; (II) Dos Diretores Vice-Presidentes: a) o Sr. José Luiz Junqueira Simões, brasileiro, solteiro,
cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº M-7.670.775 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 694.169.826-87; b) a Sra.
Paula Melo Suzana Gomes, brasileira, casada, engenheira química e de alimentos, portadora da cédula de identidade RG nº 3794779 e inscrita
no CPF/MF sob nº 906.000.371-34; c) o Sr. Vagner Nogueira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº
189270433 SESP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 014.152.088-40, todos com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800,
16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05676-120; (III) Dos Diretores sem
designação específica: a) o Sr. Alexandre Guilherme Marques Pinto, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG
nº 29.621.178-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 289.910.098-08; e b) o Sr. Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire, brasileiro, casado,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.922.819 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 116.521.868-24, ambos com endereço
comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidad

Rubicon Project Serviços de Internet Ltda. - CNPJ/ME nº 19.966.487/0001-90 - NIRE 35.228.272.954
Extrato da 13ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular: 1. Magnite, Inc. (anteriormente denominada The Rubicon Project, Inc.), com sede
na Califórnia/EUA, CNPJ/ME nº 19.833.429/0001-98; e 2. Magnite Hopper, Inc. (anteriormente denominada Rubicon
Project Hopper, Inc.), com sede na Califórnia/EUA, CNPJ/ME nº 19.833.430/0001-12, ambas representadas por seu procurador, Leonardo de Mello Biar, únicas sócias da Rubicon Project Serviços de Internet Ltda. (“Sociedade”) e, ainda, Magnite CTV, Inc. (anteriormente denominada Telaria, Inc.), com sede em Delaware/EUA, CNPJ/ME nº
24.401.345/0001-15; e Scanscout, Inc., com sede Delaware/EUA, CNPJ/ME nº 24.391.109/0001-65, ambas representadas por seu procurador, Renato Valeriano Garcia, resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade: 1.1. Consignar que
a razão social da sócia majoritária foi alterada de The Rubicon Project, Inc. para Magnite, Inc., e que a razão social da sócia minoritária foi alterada de Rubicon Project Hopper, Inc. para Magnite Hopper, Inc. 2.1. Aprovar o Instrumento Particular de Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação (“Protocolo”) da Telaria Brazil Publicidade Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME nº 24.618.636/0001-60, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.229.851.842 (“Telaria Brazil”) pela Sociedade, celebrado em 28.12.2020 pelos administradores da Telaria Brazil e da Sociedade, para a implementação da incorporação da Telaria Brazil pela Sociedade. 2.2. Ratiﬁcar a nomeação da RSM ACAL Auditores Independentes S/S
(“RSM”), registrada no CRC/RJ nº 4.080/O-9, CNPJ/ME nº 07.377.136/0001-64, representada pelo seu sócio diretor,
Cláudio Silva Foch, para promover a avaliação da Telaria Brazil para os ﬁns de sua incorporação. 2.3. Aprovar o Laudo
de Avaliação elaborado pela RSM, que apurou o valor do acervo líquido da Telaria Brazil em R$ 1.687.299,00. 2.4. Aprovar a incorporação do acervo líquido da Telaria Brazil pela Sociedade, nos termos do Protocolo, com a consequente extinção da Telaria Brazil, sendo sucedida em todos os seus bens, direitos e obrigações pela Sociedade, a título universal, na
forma da legislação vigente. 2.5. Autorizar o Diretor da Sociedade a praticar, sem restrições de qualquer espécie, todas
as medidas necessárias à efetivação e formalização da operação aprovada. 2.6. Declarar que não haverá qualquer alteração do objeto social ou do endereço da sede da Sociedade, e que nenhuma ﬁlial será aberta em razão da incorporação
da Telaria Brazil pela Sociedade. 3.1. Aprovar o aumento do capital de R$ 10.923.785,00 para R$ 12.611.084,00, perfazendo um aumento de R$ 1.687.299,00, mediante a emissão de 1.687.299 novas quotas, com valor nominal de R$ 1,00
cada. 3.2. As novas quotas são subscritas da seguinte forma: Magnite CTV, Inc. subscreve 1.687.289 novas quotas e
Scanscout, Inc. subscreve 10 novas quotas. Em razão disso, Magnite CTV, Inc. e Scanscout, Inc. ingressam no quadro de
sócias da Sociedade. 3.3. Alterar a Cláusula 5 do Contrato Social. 4.1. Alterar a razão social de Rubicon Project Serviços
de Internet Ltda. para Magnite Serviços de Internet Ltda. 4.2. Alterar o nome fantasia de Rubicon Project Brazil para Magnite Brazil. 4.3. Alterar a Cláusula 1 do Contrato Social. 5.1. Todas as demais disposições não expressamente alteradas
por este instrumento permanecem em vigor e são ratiﬁcadas. 5.2. Consolidação do Contrato Social. São Paulo,
31.12.2020. Magnite, Inc. e Magnite Hopper, Inc. ambas p.p. Leonardo de Mello Biar, Magnite CTV, Inc. e Scanscout, Inc.
ambas p.p. Renato Valeriano Garcia. JUCESP 143.901/21-7 em 25.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0051152-83.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Regis Reigota Rodrigues,
CPF. 283.206.088-99 que Associação dos Artistas Amigos da Praça, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a
Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpra voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento
da quantia de R$ 4.584,19 (novembro/2020), corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente(s)
de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito
e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus
regulares efeitos de direito. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo n 1122469-37.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz saber
a Dubeef Alimentos Ltda ± CNPJ 05.457.760/0001-46, Maurício Hardman T. de Melo Filho ± CPF 033.928.314-92 e Petrônio
Cavalcanti de C.H.T. de Melo ± CPF 886.928.764-53, que Banco Daycoval S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, visando a cobrança de 141.624,35 (Nov/2014), referente a Cédula de Crédito Bancário nº 41456/13. Tendo em
vista que os executados se encontram em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação por edital para em
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuar o pagamento da dívida atualizada e acrescida de juros moratórios e honorários
advocatícios fixados em 10%, sob pena de converter se em penhora o arresto sobre os imóveis das matriculas: MATRÍCULA
Nº 19.212 - CRI DE PARNAMIRIN/RN; MATRÍCULA Nº 19.238 - CRI DE PARNAMIRIN/RN; MATRÍCULA Nº 27.345 ± CRI
DE PARNAMIRI/RN. Convertido, terá o executado 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. Será
o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000822-09.2014.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica
Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) A.R.V COMERCIAL DE PLASTICOS E ISOLANTES LTDA, CNPJ: 11008917000159, BENEDITO G. LIMA, JANA PALMIRA PAVANATO DE LIMA,
OUCHAIAS DE ARAÚJO VIEIRA e ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA VIEIRA, alegando inadimplePHQWRQR³&RQWUDWRGH$EHUWXUDGH&UpGLWR%%*LUR(PSUHVD)OH[Q´HPGH$EULOGH
2014, cujo a obrigação de liquidar o débito não foi cumprida pelos réus, importando o débito em R$
214.809,61 (duzentos e quatrorze mil, oitocentos e nove reais e sessenta e um centavos), e estando a
ré em local incerto e não sabido foi determinada a citação por edital para os atos e termos da ação proposta para em 15 (quinze) dias contados do decurso do prazo deste edital, querendo, oferecerem defesa sob pena de não o fazendo serem considerados verdadeiros os fatos articulados na inicial, bem como será nomeado curador especial em caso de revelia (art.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 março de 2021.

11ª Vara Cível da Capital-SP. EDITAL - Processo nº 1043297-80.2013.8.26.0100. Classe - Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Requerente: BANCO DO BRASIL S/A. Requerido: HDB
Rolamentos e Peças Ltda e outro. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis
para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 297, servindo a presente decisão
como edital. Este Juízo FAZ SABER a HDB Rolamentos e Peças Ltda e PAULO ROBERTO CARDOSO
FORONI, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: a empresa executada firmou Cédula de
Crédito Bancário - n.º 497.100.017 - restando devedora da quantia de R$ 1.546.252,60, quando da propositura da ação, sendo o executado Paulo codevedor da avença. Encontrando-se a parte ré 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou
oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas
referentes a publicação no DJE, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 30 de dezembro de
2020. Luiz Gustavo Esteves Juiz de Direito
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Edital de citação ± Prazo de 20 dias. Processo nº 1059796-35.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto Dalmaschio Ferreira, na forma da Lei, etc. Faz saber a Prospero Prestação de Serviços
de Síndico Profissional Ltda. ± ME, CNPJ. 23.237.469/0001-44, por seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por Condomínio Terrara ± Subcondomínio Edifício, objetivando a anulação total da AGE convocada pelo Síndico Central em
02/09/2019, cuja ata foi registrada perante o 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co marca de São
Paulo sob o nº 5.377.953, e considerar valida e eficaz a AGE realizada em 05/09/2019, no condomínio Terrara, convocada validamente por 1/4
dos condôminos (Ata registrada no 7º Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, registrada sob o nº 2013098).
Encontrando-se a ré 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 o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestad a a ação, serão
presumidos aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial e 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 19 de abril de 202 1.
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Jornal O DIA SP

CNPJ nº 67.915.785/0001-01
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais
Notas 31/12/2020 31/12/2019
Demonstrações do resultado Notas 31/12/2020 31/12/2019
Demonstrações dos fluxos de caixa
31/12/2020
Ativo circulante
148.983.923 152.779.054 Receita da prestação de serviços
49.550.990 41.839.801 Das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
4 16.171.180 4.826.421 Deduções da receita - impostos
Lucro líquido do exercício
(3.350.582)
(4.269.672) (3.028.367) Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Contas a receber
5 124.247.329 139.215.549 incidentes e outros
Impostos a recuperar
370.150
257.456 Receita operacional líquida
17 45.281.318 38.811.434 geradas pelas atividades operacionais:
Despesas antecipadas
194.015
211.522 Custo dos serviços prestados
18 (4.751.602) (7.210.416) Provisão para demanda administrativas e judiciais 1.480.817
40.529.716 31.601.018 Provisão para devedores duvidosos
Outros créditos
6 8.001.249 8.268.106 Lucro bruto
438.561
Ativo não circulante
9.087.004 9.946.985 Receitas (despesas) operacionais:
Depreciações e amortizações
781.522
1.930.863 1.775.718 Administrativas, comerciais e gerais
Realizável a longo prazo
19 (72.153.463) (62.588.167)
(649.682)
Créditos com partes relacionadas
15
4.670
2.500 Recuperação/ (Perdas) pela não
Variação nos ativos e passivos operacionais
Outros ativos não circulante
7 1.926.193 1.773.218 recuperabilidade de ativos
20
906.817 (791.191) Contas a receber
(2.241.647)
Direitos de uso em arrendamentos
8.1 5.077.290 6.162.345 Outras receitas operacionais
21 8.671.039 12.127.323 Créditos diversos
19.419.218
Imobilizado líquido
8 1.571.706 1.571.385 Outras despesas operacionais
22 (1.665.663) (238.755) Tributos a recuperar
(112.694)
507.145
437.537
(64.241.270) (51.490.790) Despesas antecipadas
Intangível
17.507
Total do ativo
158.070.927 162.726.039 Prejuízo operacional antes da
Depósitos judiciais
(1.448.975)
(23.711.554) (19.889.772) Créditos recebidos de terceiros a repassar
Balanços patrimoniais
Notas 31/12/2020 31/12/2019 provisão para o IR e CS
26.114.900
Passivo circulante
124.610.849 126.245.141 Resultado financeiro
Obrigações trabalhistas
97.629
23 20.369.114 18.895.157 Obrigações tributárias
Obrigações sociais e trabalhistas
10 1.782.725 1.685.096 Receitas Financeiras
(1.860.873)
(8.142)
(12.131) Contas a pagar
24
Fornecedores
874.926
665.970 Despesas Financeiras
(28.150.689)
20.360.972 18.883.026 Dividendos e juros sobre o capital próprio
Obrigações tributárias
11
743.727 2.604.599
(170)
Partes relacionadas
15 41.326.130 40.312.273 Resultado antes da provisão para o IR e CS (3.350.582) (1.006.746) Caixa líquido proveniente das
(3.350.582) (1.006.746) atividades operacionais
Dividendos e JCP a pagar
783.840
784.010 Prejuízo do exercício
11.184.524
(0,09)
(0,03) Fluxo de caixa das atividades de investimento
Obrigações por repasse
9 63.820.171 45.057.555 Prejuízo por ação
Garantias em gestão
13 13.822.325 32.246.633 Demonstrações do resultado abrangente 31/12/2020 31/12/2019 Acréscimo do imobilizado / intangível
(851.451)
(3.350.582) (1.006.746) Caixa líquido aplicado nas atividades
Adiantamentos de clientes
– 1.498.000 Prejuízo do exercício
Arrendamentos a pagar
8.1 1.457.005 1.391.005 Total do resultado abrangente do exercício (3.350.582) (1.006.746) de investimento
(851.451)
5.417.036 5.087.274
Passivo não circulante
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Exigível a longo prazo: Tributos diferidos 12
124.274
124.274
Captações de empréstimos
1.013.856
Capital social Prejuízos
Provisão para demandas judiciais
25 1.672.477
191.660
(2.170)
Total Contas a receber de partes relacionadas
integralizado acumulados
Arrendamentos a pagar
8.1 3.620.285 4.771.340 Saldos em 31/12/2018
38.000.000 (5.599.630) 32.400.370 Caixa líquido proveniente das atividades
Patrimônio líquido
28.043.042 31.393.624 Prejuízo do período
1.011.686
– (1.006.746) (1.006.746) de financiamentos
Capital social
13 38.000.000 38.000.000 Saldos em 31/12/2019
38.000.000 (6.606.376) 31.393.624 Aumento líquido de caixa
Prejuízos acumulados
- (9.956.958) (6.606.376) Prejuízo do período
11.344.759
– (3.350.582) (3.350.582) e equivalente de caixa
Total do passivo e patrimônio líquido
158.070.927 162.726.039 Saldos em 31/12/2020
38.000.000 (9.956.958) 28.043.042 Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
4.826.421
As demonstrações financeiras completas da Redfactor Factoring e Fomento Comercial S.A. em 31/12/2020,
No fim do exercício
16.171.180
acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, estão disponí
Aumento líquido de caixa e
equivalente de caixa
11.344.759
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Redfactor Factoring e Fomento Comercial S.A.
31/12/2019
(1.006.746)

68.070
1.111.397
821.667
994.388
(24.630.302)
(19.972.391)
(50.354)
(32.603)
83.974
13.851.974
167.863
2.372.405
27.525.451
(163)

M

W

310.242
(337.800)
(337.800)

m

m

m

460.923
7.545
468.468
440.910
4.385.511
4.826.421
440.910

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada EURIDECE SILVA REBELO, ou EURIDECE SILVA REBELO FELÍCIO, conf. R1 da matricula nº 8.031 (CPF nº 212.565.178-52), e para a intimação do seu marido na qualidade de coproprietário
espólio de JORDÃO ADÃO FELÍCIO, na pessoa de seu inventariante e herdeiros, bem como para a intimação da terceira interessada e credora PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE (CNPJ 46.177.531/0001-55), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0016752-18.2016.8.26.0477, ajuizada pela exequente CONDOMINIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SANTA MADALENA (CNPJ nº 64.718.604/0001-50). O Dr. André Quintela Alves Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível
do Foro da Comarca de Praia Grande/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h,
e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª,
ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 223 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo
descrita. MATRICULA Nº 8.031 DO CRI DE SÃO VICENTE/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 149.761,23 (cento e quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis abaixo descritos, e para intimações das executadas SARTORI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ nº 08.032.602/0001-32), na pessoa de seus representantes legais ANTONIO MARCIO SARTORI (CPF nº 109.518.788-08); CACILDA
NUNES COELHO (CPF nº 133.843.058-09); e CARLOS SARTORI (CPF nº 373.242.178-34), e SFA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ nº 19.098.017/0001-51) na pessoa de seus representantes legais ADOLFO DOMINGUEZ MIGUEZ (CPF nº 121.423.068-70); CLAUDIA NUNES
COELHO SARTORI (CPF nº 114.259.928-03 ); e FELICIANO GOMES DE OLIVEIRA (CPF nº 230.094.078-74); bem como ainda para a intimação demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0014443-53.2018.8.26.0477, ajuizada pela exequente CONSTRUWORLD CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (CNPJ nº 00.344.360/0001-00). O Dr. André Quintela Alves Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Praia Grande/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará
a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no
dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 176 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das
matriculas abaixo descritaLOTE 01: MATRICULA Nº 198.850 DO CRI DE PRAIA GRANDE – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 163.865,55 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março/2021).
LOTE 02: MATRICULA Nº 205.205 DO CRI DE PRAIA GRANDE/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 127.513,66 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e treze reais e sessenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março/ 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimações dos executados CARPE DIEM SPORTS & BUSINESS CONSULTORIA LTDA – EPP (CNPJ nº 23.724.154/0001-21) na pessoa de seu representante legal, e na sua pessoa EVANDRO NUNES JUNIOR (CPF nº 332.560.13830), e GISLAINE FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES (CPF nº 096.142.488-58), bem como para a intimação demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Proc. nº 0022698-30.2019.8.26.0100, ajuizada pelo exequente EWALDO BITELLI
(CPF nº 045.559.888-68). O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia
28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 156 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM
n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 101.982 DO 2° CRI DE SÃO PAULO/SP: IMÓVEL: AVALIAÇÃO: R$ 263.098,00 (duzentos e sessenta e três mil e noventa e oito reais), atualizada até (março/2021) conf. fls. 143 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MSM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ nº 01.906.715/0001-70) na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº
0026138-24.2019.8.26.0071, ajuizada pelo exequente MARCELO BATISTA PEREIRA (CPF nº 096.109.818-01). O Dr. Arthur de Paula Goncalves, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia
28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento, conf. decisão de fls. 157/158 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da
matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 104.556 DO 1° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO: R$ 2.662.174,75 (dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, e cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril de 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado RUBENS DA SILVA DUARTE (CPF nº 013.844.368-80) expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0007347-86.2019.8.26.0562, ajuizado pelo exequente MAURO TEIXEIRA DO NASCIMENTO (CPF nº 018.395.678-80). O Dr. Rodrigo Garcia Martinez, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021
às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita.
MATRICULA nº 157.117 do CRI de Praia Grande/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 217.746,02 (duzentos e dezessete mil e setecentos e quarenta e seis reais e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março de 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada LEILA CODOGNATO (CPF nº 260.221.648-85) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – Proc. nº 0004353-51.2020.8.26.0077, oriunda dos (autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO
JUDICIAL – Proc. 1010424-86.2019.8.26.0077), ajuizada pelo exequente MAURÍLIO DE ARIMATEIA (CPF nº 269.698.098-54). O Dr. Lucas Gajardoni Fernandes, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às
14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 22/23 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 34.287 DO CRI DE BIRIGUI/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 229.820,98 (duzentos e vinte e nove mil e oitocentos e vinte reais e noventa e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel abaixo descrito, e para intimação do executado DONIZETE SAUDINO (CPF nº 798.817.778-87), bem como para a intimação de sua esposa na qualidade de coproprietária LUCIANE ALVES SAUDINO
(CPF nº 961.583.608-72) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Proc. nº 1002936-24.2016.8.26.0453, ajuizada pela exequente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ (CNPJ nº 44.555.027/0001-16). A Dra. Jéssica Pedro Villela, Juíza de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirajuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término
no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será
entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 14.144 DO CRI DE PIRAJUÍ/SP: AVALIAÇÃO
ATUALIZADA – 50% (CINQUENTA POR CENTO): R$ 190.242,64 (cento e noventa mil e duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para intimações dos executados TANIA VISCONDI MODAS LTDA-ME (CNPJ nº 13.870.665/0001-06); TANIA VISCONDI (CPF nº 280.416.898-09); ALFREDO HENRIQUE DE AGUIRRE RIZZO (CPF nº 178.275.648-52), bem como para as
intimações dos terceiros interessados na qualidades de coproprietários; RODRIGO VISCONDI (CPF nº 162.576.738-28); ANDREIA CALLYANE TRANZILLO DOS SANTOS ou ANDREIA CALLYANE TRANZILLO VISCONDI (CPF nº 886.569.425-49); KATIA VISCONDI RODRIGUES (CPF nº
175.146.938-74); FABRÍCIO VISCONDI (CPF nº 310.547.248-73); NATHALY DIRONZE GALHARDO VISCONDI (CPF nº 337.564.198-27), bem como seus cônjuges, se casados forem, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº
1125813-55.2016.8.26.0100, ajuizada pela exequente CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING (CNPJ nº 14.424.018/0001-25). A Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernado do Campo/SP, na forma
da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879, inciso II, e 881 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 04/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao
da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão; ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 23/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo
aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 445/446 dos autos) do valor de avaliação devidamente atualizada até o mês da data designada para o 2º leilão, nos termos do art. 843 do CPC - 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. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido
seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 48.345 do 16° CRI DE SÃO PAULO/
SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 325.446,56 – Março/2021 (trezentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Edital de 1ª e 2ª Praça de Parte ideal correspondente à 32,557424% de bem imóvel e para intimações dos executados CONSTRUTORA MORONI RANZANI LTDA-ME (CNPJ nº 48.533.483/0001-16) na pessoa de seus representantes legais, JOEL MORONI (CPF nº 186.284.358-91) e JOSÉ ELIA TAVARES
RANZANI (CPF nº 067.886.881-68), bem como para a intimações dos coproprietários: NANCI DE ARRUDA CAMARGO MORONI (CPF nº 305.832.178-34); NILVIA MARIA ZANIN RANZANI (CPF nº 067.886.881-68); ANTONIO ANDRADE SANTOS (CPF nº 120.157.098-00) e sua mulher CLÉLIA
APARECIDA CALIXTO ANDRADE SANTOS (CPF nº 019.798.348-06); MARIO AUGUSTO ARRIGHI (CPF nº 323.591.998-89); ADALBERTO EMIDIO MISSORINO (CPF n° 747.333.708-49) e sua mulher VERA APARECIDA FRANZINI MISSORINO (CPF nº 159.787.088-94); FELIPE MORONI (CPF
nº 329.759.928-66); DORIVAL DELBON FILHO (CPF nº 187.418.198-53) e sua mulher KATIA MARA DO NASCIMENTO BERNADO DELBON (CPF nº 028.506.948-94); DARCI JOSE PIAN (CPF nº 487.547.148-34); HELOISA ROSA DO NASCIMENTO (CPF nº 167.069.698-77) e demais interessados,
expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 4002484-52.2013.8.26.0037 (01), ajuizada pela exequente IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A (CNPJ nº 06.912.785/0001-55). O Dr. Paulo Luis Aparecido Treviso, Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Araraquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 04/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 23/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta
por cento, conf. decisão de fls. 325 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 52.007 DO 1° CRI DE ARARAQUARA/SP: AVALIAÇÃO: R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), atualizada até
(setembro/2020), conf. laudo de avaliação de fls. 293/316 dos autos. AVALIAÇÃO PARTE IDEAL: R$ 976.722,72 (novecentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), atualizada até (setembro/2020), conf. laudo de avaliação de fls. 293/316 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada MARIA APARECIDA DOS SANTOS (CPF nº 248.498.708-05), e do seu marido na qualidade de coproprietário ANTONIO SERGIO DE ASSIS (CPF nº 803.573.268-49), bem como para as intimações dos coproprietários
e herdeiros: HÉLIA DOS SANTOS FABRICE (CPF nº 023.579.268-30), e seu marido JOSÉ CARLOS FABRICE (CPF nº 957.702.838-15); EDNA DOS SANTOS FARIAS (CPF nº 054.691.278-85); e seu marido SANDRO LUCIO FARIAS (CPF nº 067.399.868-19); MARIA LUCIA DOS SANTOS (CPF
nº 267.807.038-77); HELIO BATISTA DOS SANTOS (CPF nº 253.153.128-95); CARLA DOS SANTOS SABADIN (CPF nº 366.254.198-00), bem como ainda para a intimação da usufrutuária vitalícia JOSEFA GOMES DOS SANTOS (CPF nº 089.186.138-65) e demais interessados, expedido nos autos
da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 1001750-27.2016.8.26.0077/01, ajuizada pela exequente UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ nº 65.732.836/0001-26). A Dra. Cassia de Abreu, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou
superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. fls.
148/149 dos autos), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - 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. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimação do executado DBPA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E IMOBILIARI LTDA (CNPJ nº 04.780.148/0001-47) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1023705-20.2018.8.26.0506, ajuizado pelo
exequente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA (CNPJ nº 15.590.208/0001-85). A Dra. Mayra Callegari Gomes de Almeida, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br)
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia
09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM
n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. LOTE 01: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP: AVALIAÇÃO: R$ 455.940,80 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo
nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 02: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP AVALIAÇÃO: R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo
nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 03: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP AVALIAÇÃO: R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo
nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 04: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP, AVALIAÇÃO: R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo
nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 05: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP AVALIAÇÃO: R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo
nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 06: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP. AVALIAÇÃO: R$ 291.320,00 (duzentos e noventa e um mil e trezentos e vinte reais), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada
do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 07: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP:AVALIAÇÃO: R$ 292.320,00 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e vinte reais), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova
emprestada do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 08: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP: AVALIAÇÃO: R$ 287.106,40 (duzentos e oitenta e sete mil, centos e seis reais e quarenta centavos), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 09: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP: AVALIAÇÃO: R$ 406.003,92 (quatrocentos e seis mil, três reais e noventa e dois centavos),
atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 10: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP. AVALIAÇÃO: R$ 298.071,20 (duzentos e noventa e oito mil, setenta e
um reais e vinte centavos), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 11: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP, AVALIAÇÃO: R$ 302.338,40 (trezentos e dois
mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 12: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP, AVALIAÇÃO: R$
248.348,40 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 13: Matricula nº 97.604 do 2° CRI
de Ribeirão Preto – SP: AVALIAÇÃO: R$ 249.200,00 (duzentos e quarenta e nove mil e duzentos reais), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE 14: Matricula nº 97.604 do
2° CRI de Ribeirão Preto – SP, AVALIAÇÃO: R$ 252.476,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais), atualizada até (setembro/2020), conf. Laudo de prova emprestada do processo nº 0000357-12.2005.8.26.0549, homologado no processo exequente nas fls. 175 dos autos. LOTE
15: Matricula nº 97.604 do 2° CRI de Ribeirão Preto – SP, AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 4.292.725,12 (quatro milhões e duzentos e noventa e dois mil e setecentos e vinte e cinco reais e doze centavos).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada LAUDINES APARECIDA PEREIRA (CPF nº 180.182.428-28), bem como para a intimação da terceira interessada e credora hipotecária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04) e demais
interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, EM FASE DE EXECUÇÃO - Proc. nº 1009613-71.2018.8.26.0624, ajuizada pelo exequente EDSON GONÇALVES DA CRUZ (CPF nº 177.300.518-93). A Dra. Ligia Cristina Berardi Machado, Juíza de Direito
da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der,
não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento, conf. decisão de fls. 170/172 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 40.852 DO CRI DE TATUÍ/SP: AVALIAÇÃO
ATUALIZADA: R$ 158.059,38 (cento e cinquenta e oito mil e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MARIA LUIZA PORTO SOARES (CPF nº 090.934.658-56) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS - Processo nº 1001344-40.2019.8.26.0549, ajuizada pelo exequente ONILTO JOSÉ
SOARES (CPF nº 594.147.748-15). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Única Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 4.371 DO CRI DE
SANTA ROSA DE VITERBO/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 211.504,52 (duzentos e onze mil e quinhentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março/ 2021)
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens móveis e imóveis e para intimação da executada CONSTRUTORA KELLER LTDA (CNPJ nº 48.378.269/0001-32) na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0010432-98.2019.8.26.0071,
ajuizada pela exequente CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR ANA PAULA (CNPJ 54.727.540/00001-99). O Dr. Marcelo Andrade Moreira, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de
venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h,
caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 75% (setenta e cinco por cento, conf. decisão de fls. 233 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas.
LOTE1: uma Carreta marca REB/SAFARI, ano 1989, cor branca, placa BQS-9673, renavam 00398694001, chassi AGAN302789. AVALIAÇÃO: R$ 6.000,00 (Seis mil reais), atualizado até (julho2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 150 dos autos. LOTE3: 4 (quatro) máquinas, utilizadas na fabricação de tintas e
texturas. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais), atualizado até (julho2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 150 dos autos. LOTE4: vinte vagas de Garagens do subsolo ou 1° pavimento sob n°s. 2, 11, 13, 17, 20, 21 e 40 e garagens do solo ou 2° pavimento sob n°s. 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49,
50, 54, 55, 57, 61-B e 63, todas integrantes do EDIFÍCIO SOLAR NORTHWEST MATRICULA Nº 44.373 DO 1° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA VAGA DE GARAGEM: R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais), atualizado até (julho/2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 151/152
dos autos. AVALIAÇÃO TOTAL CORRESPODENTE AS (20) VINTE VAGAS DE GARAGENS: R$ 1.260,000,00 (Um milhão e duzentos e sessenta mil reais), conf. termo de penhora e deposito de fls. 151/152 dos autos. LOTE5: MATRICULA Nº 50.061 DO CRI DE AVARÉ/SP: AVALIAÇÃO: R$ 80.000,00 (Oitenta mil
reais), atualizado até (julho/2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 151/152 dos autos. LOTE6: MATRICULA Nº 20.822 DO 1° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), atualizado até (julho/2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 151/152 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimações dos executados PELLARIN COMÉRCIO VAREJISTA DE TERMOPLASTICOS LTDA-ME (CNPJ nº 10.702.665/0001-09) na pessoa de seu representante legal, JULIANO PELLARIN (CPF nº 041.976.948-06), bem como para intimação de sua esposa
na qualidade de coproprietária JOANA D’ARC DE BRITO PELLARIN (CPF nº 051.409.188-62), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1000576-82.2019.8.26.0010, ajuizada pela exequente KAPITAL GESTÃO DE CRÉDITOS E COBRANÇAS
LTDA (CNPJ nº 29.716.161/0001-68). A Dra. Caren Cristina Fernandes de Oliveira, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Regional do Foro de Ipiranga/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de
Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/06/2021
às 14:00h, e com término no dia 04/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 23/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fls. 193 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 175.053 DO 14° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO
ATUALIZADA: R$ 582.333,33 (quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), atualizada até (março/2021), conf. média de avaliações apresentadas nas fls. 186/192, e homologada na fl. 193 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada MARIA JOSÉ PEREIRA, ou MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS, conf. matricula 3.741 (CPF nº 056.437.338-97), bem como para a intimação do credor hipotecário BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91): Obs. conf.
fls. 289 dos autos encontra-se devidamente liquidada/quitada a hipoteca, bem como ainda para a intimação demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1007086-64.2015.8.26.0071, ajuizada pela exequente ADINÉIA CORRÊA DA SILVA JANJACOMO
(CPF nº 251.697.468-06). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de
13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/06/2021 às 14:00h, e
com término no dia 09/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 09/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. fls. 294/295 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 3.741 DO CRI DE BROTAS/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 235.906,77
(duzentos e trinta e cinco mil e novecentos e seis reais e setenta e sete centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março/ 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimações dos executados: DUFRAN COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 02.523.551/0001-65) na pessoa de seu representante legal, e na sua pessoa FRANCISCO DOS SANTOS (CPF nº 894.787.468-04), bem como para a intimação de sua esposa e coproprietária DULCE IVANILDE CUNHA DOS SANTOS (CPF nº 063.706.148-90) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 1008442-62.2015.8.26.0405/01, ajuizada pelos exequentes WAGNER PECCI (CPF nº 058.114.078-82); JEFFERSON PECCI (CPF nº 079.101.128-31), e
CARLOS PECCI (CPF nº 145.110.528-24). O Dr. Mario Sergio Leite, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236
de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/06/2021 às 14:00h, e
com término no dia 04/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/06/2021 às 14:01h, e com término no dia 23/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada dos autos, conf. decisão de fls. 274/275 dos autos, e mencionado no item 04, consta que nos termos do art. 843 do CPC - 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. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir,
ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 28.545 DO 2° CRI DE SOROCABA/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$
1.580.457,88 (Um milhão quinhentos e oitenta mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020). MATRICULA Nº 31.741 DO 2° CRI DE SOROCABA/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 267.699,70 (Duzentos e sessenta e
sete mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimações dos executados TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S/A (CNPJ nº 13.823.185/0001-86), SEBASTIÃO SUSSAI (CPF nº 967.893.878-20), LOURENÇO CALIENTO GONÇALVES (CPF
nº 321.198.178.04), bem como terceiro interessado LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 1005589-10.2016.8.26.0320, ajuizado pelos exequentes TADEU DEQUETO MARTINS (CPF nº 319.053.068-81), MARINA CONTI
TAKAHASHI DEQUERO (CPF nº 326.942.798-05). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP,
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a
público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 02/06/2021 às 14:00h, e com término no dia 04/06/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/06/2021
às 14:01h, e com término no dia 23/06/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por centos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 71.630 do 2° CRI de Limeira – SP: AVALIAÇÃO: R$ 149.581,03 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) conforme laudo de fls. 889 (agosto/2019).
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QUARTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2021

Jornal O DIA SP

NORS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF Nº 12.568.809/0001-01
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM MILHARES DE REAIS)
Consolidado Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado Demonstração do Resultado Controladora
Consolidado
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
2020 2019 2020 2019 Receita líquida
2020 2019
2020
2019
293.272 301.388 Circulante
807 1.298 208.074 194.727 das vendas e serviços
–
– 1.364.684 1.523.377
99.475 59.869 Fornecedores
133
55 83.974 83.994 Custo das mercadorias vendidas
54.348 36.920 Passivos de arrendamentos
81
298 17.526 16.434 e dos serviços prestados
–
– (1.161.508) (1.308.330)
123.244 185.659 Partes relacionadas
197
541
–
2 Lucro bruto
–
– 203.176 215.047
2.207 2.905 Obrigações trabalhistas
(Despesas) receitas operacionais
13.175 14.134 e previdenciárias
388
351 11.399 12.345 Com vendas
–
–
(7.600)
(7.849)
–
– Tributos a pagar
2
3 6.730 6.459 Gerais e administrativas
105 (168) (105.446) (124.283)
304
360 I.R. e C.S. a recolher
–
–
820 1.401 Outras receitas (despesas)
519 1.541 Adiantamentos de clientes
–
– 82.080 69.418 operacionais, líquidas
64 111
(706)
690
Outros passivos
6
50 5.545 4.674 Resultado operacional antes
5
33 Não circulante
16
706 54.122 68.412 do resultado financeiro e das
207.587 174.900 Provisões para contingências
–
– 8.997 17.451
participações societárias
169 (57)
89.424
83.605
62.459 18.710 Passivos de arrendamentos
16
706 45.125 50.961 Resultado financeiro
50.085
57 Total do Passivo
823 2.004 262.196 263.139 Receitas financeiras
129 447
3.786
2.533
4.047 4.199 Patrimônio líquido
238.653 213.169 238.668 213.182 Despesas financeiras
(70) (439)
(9.922) (12.267)
7.539 13.675 Atribuído aos quotistas
59
8
(6.136)
(9.734
770
761 da controladora
Participações societárias
54.823 46.934
–
–
18
18 Capital social
120.371 120.371 120.371 120.371 Lucro antes do I.R e da C.S.
55.051 46.885
83.288
73.871
–
– Reserva de capital
50.480 50.480 50.480 50.480 I.R. e C.S. – corrente
(25)
– (22.168) (26.079)
23.944 27.291 Ajuste de avaliação patrimonial (39.590) (39.590) (39.590) (39.590) I.R. e C.S. – diferido
(41) (21)
(6.165)
(923)
64.080 64.427 Lucros acumulados
107.392 81.908 107.392 81.908 Lucro líquido do exercício
54.985 46.863
54.955
46.869
57.104 64.472 Participação dos não controladores
–
–
15
13 Atribuível a: Quotistas da empresa
–
–
54.985
46.864
500.864 476.321 Total do passivo
Quotistas não controladores
–
–
(30)
5
e patrimônio líquido
239.476 215.173 500.864 476.321
–
–
54.955
46.869
As Notas Explicativas da Administração e o Relatório dos Auditores
Lucro por quotas no final
Fernando Antonio Reis de Almeida Ferreira - Diretor Presidente
Independentes das Demonstrações Financeiras 2020
do exercício - em reais
0,45 0,39
0,45
0,39
estão disponíveis nas sede da Companhia.
Isabel Toca dos Santos - Contadora - CRC nº MT-008143/O

Balanço Patrimonial
Controladora
Ativo
2020
2019
Circulante
1.188 11.125
Caixa e equivalentes de caixa
1.028 1.022
Contas a receber de clientes
–
–
Estoques
–
–
Adiantamentos para fornecedores 42
28
Tributos a recuperar
88
73
AFAC
– 10.000
Despesas antecipadas
–
–
Outros ativos
30
2
Ativos não circulantes
mantidos para venda
–
–
Não circulante
238.288 204.048
Realizável a longo prazo
5.791 5.945
Partes relacionadas
96
57
Tributos a recuperar
4.047 4.199
Tributos diferidos
1.640 1.681
Depósitos judiciais
8
8
Depósitos caução de aluguel
–
–
Investimentos
232.212 196.888
Imobilizado
197
260
Intangível
–
–
Ativos de direito de uso
88
955
Total do ativo
239.476 215.173

Cigel Participações S.A.
CNPJ nº 50.145.564/0001-90
Demonstrações Financeiras em Exercícios Findos em 31/12/2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
2017
2016
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas de lucros
8.005
8.375
Ativo/Circulante
Transação
Outros
Reserva de Lucro ou
Caixa e equivalentes de caixa
197
199
Capital
com reultados Reserva retenção prejuízos
Adiantamento a fornecedores
16
227
social acionista abrangentes
legal de lucro acumulados Total
Dividendos a receber
7.788
7.788 Saldos em 01.01.2016
43.618 (23.924) (219.725)
8.724 196.497
- 5.190
Impostos e contribuições a recuperar
4
161 Prejuízo líquido do exercício
(3.583) (3.583)
414.375 206.862 Realização reflexa de avaliação patrimonial por depreciação e baixa
Não circulante
Partes relacionadas
15.347 15.436 de imobilizado líquida de efeitos tributários
(29.513)
29.513
Investimentos
397.055 189.630 Outros resultados abrangentes: Efeitos reflexos de conversão de
1.973
1.796 moeda estrangeira de empresas controladas indiretamente no exterior
Imobilizado
(19.626)
- (19.626)
422.380 215.237 Efeitos reflexos líquidos de hedge de fluxo de caixa em empresas
Total do ativo
2.584 16.921 controladas
Passivo/Circulante
173.540
- 173.540
Dividendos a pagar
2.503 15.858 Efeitos reflexos de perdas atuariais do plano de benefício definido
Impostos e contribuições a recolher
41
36 em empresas controladas
(5.327)
- (5.327)
Outros passivos
40
1.027 Destinações: Constituição de reserva de lucros a realizar referente
166.738 78.122 ao lucro ajustado do exercício
Não circulante
25.930
(25.930)
Partes relacionadas
56.207 44.631 Distribuição de parte de reservas de lucros de períodos anteriores
Dividendos a pagar
84.816
7.200 como dividendos adicionais
- (30.000)
- (30.000)
Provisão de perda em investimentos
4.115
4.691
43.618 (23.924) (100.651)
8.724 192.427
- 120.194
Saldos em 31.12.2016
21.600 21.600
Outros passivos
Prejuízo líquido do exercício
(64.231) (64.231)
Patrimônio líquido
253.058 120.194
Realização reflexa de avaliação patrimonial por depreciação e baixa
Capital social
43.618 43.618
de imobilizado líquida de efeitos tributários
(41.360)
25.409 (15.951)
Transações com acionistas
88.676 (23.924)
Transação com acionistas
- 112.600
- 112.600
Outros resultados abrangentes
30.190 (100.651)
90.574 201.151 Outros resultados abrangentes: Efeitos de conversão de moeda
Reserva de lucros
10.779
- 10.779
422.380 215.237 estrangeira de empresas controladas no exterior
Total do passivo e patrimônio líquido
Efeitos
reflexos
de
conversão
de
moeda
estrangeira
de
empresas
Demonstração de Resultados
controladas
indiretamente
no
exterior
(3.933)
(3.933)
Receitas (despesas) operacionais
2017 2016
Administrativas e gerais
(2.331) (1.979) Efeitos reflexos líquidos de hedge de fluxo de caixa em empresas
167.185
- 167.185
Outras receitas operacionais
- 2.911 controladas
(61.897) (1.178) Efeitos reflexos de perdas atuariais do plano de benefício definido em
Resultado da equivalência patrimonial
empresas controladas
(1.830)
- (1.830)
Resultado antes das despesas
(64.228) (246) Destinações: Compensação de reservas de lucros com prejuízo
financeiras líquidas e impostos
- (38.822)
38.822
(3) (3.337) do exercício
Despesas financeiras
Resultado líquido do exercício
(64.231) (3.583) Distribuição de parte de reservas de lucros de períodos
- (71.755)
- (71.755)
Demonstração dos Resultados Abrangentes
2017 2016 anteriores como dividendos adicionais
43.618
88.676
30.190
8.724
81.850
- 253.058
Prejuízos dos exercícios
(64.231) (3.583) Saldos em 31.12.2017
Outros resultados abrangentes
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2017 2016 Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(287) (1.675)
Itens que podem ser posteriormente reclassificados para o resultado Prejuízo do exercício
(64.231) (3.583) Dividendos pagos
(7.494) (8.347)
Efeitos de conversão de moeda estrangeira
10.618 66.050
Ajustes por: Depreciação e amortização
109
4 Transferências entre partes relacionadas
10.779
- Resultado na baixa de investimentos
de empresas controladas no exterior
- (2.911) Caixa (utilizado nas) provenientes das atividades
Efeitos reflexos de conversão de moeda estrangeira
2.837 56.028
Juros provisionados
- 3.336 de investimento
(3.933) (19.626) Equivalência patrimonial
de empresas controladas indiretamente no exterior
61.897 1.178 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Efeitos reflexos líquidos de hedge de fluxo de caixa
(2.225) (1.976) Pagamentos de empréstimos
- (54.780)
167.185 173.540 Variações em: Adiantamento a fornecedores
em empresas controladas
211 (200) Caixa (aplicado nas) proveniente das atividades
Efeitos reflexos de perdas atuariais do plano
- (54.780)
Impostos e contribuições a recuperar
157
(15) de financiamento
de benefício definido em empresas controladas
(1.830) (5.327) Impostos e contribuições a recolher
(2)
115
5
36 Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
107.970 145.004 Outros débitos
Resultados abrangentes totais
(987) 1.022 Demonstrativo de mudanças de caixa e equivalentes de caixa
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Caixa (utilizado nas) gerado pelas atividades
No início do ano
199
84
1. Contexto operacional: A Cigel Participações S.A. é uma sociedade operacionais
(2.839) (1.133) No final do ano
197
199
anônima de capital fechado, com sede na Rua Pais de Araujo, 29, 15º andar, Fluxos de caixa das atividades de investimento
(2)
115
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
conjunto 153, sala Cigel, no bairro Itaim Bibi/SP. A Companhia atua como
que são mensurados pela taxa histórica na moeda estrangeira são convertidos do exercício quando o investimento for alienado ou baixado para perda.
empresa “holding” que tem por objeto a participação, como acionista ou
quotista, no capital social de outras empresas em geral. 2. Apresentação para a moeda funcional à taxa de câmbio na data da transação. As diferenças Os demais investimentos são avaliados pelo custo corrigido. f. Provisões:
das demonstrações financeiras: Estas demonstrações financeiras foram de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação
preparadas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no reconhecidas no resultado, exceto as diferenças resultantes da conversão de presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das S.A. e dos hedge de fluxo de caixa que são reconhecidos em Outros Resultados provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - Abrangentes (“ORA”) no Patrimônio Líquido até a sua efetiva realização e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. g. Demais ativos e
CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A preparação quando é transferida para o resultado. c. Caixa e equivalentes de caixa: inclui passivos circulantes e não circulantes: são demonstrados pelos valores de
das demonstrações financeiras, em conformidade com as práticas contábeis caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras
realização e de exigibilidade, respectivamente. h. Patrimônio líquido:
adotadas no Brasil requer o uso de certas estimativas contábeis e também o resgatáveis no prazo de 90 dias das datas dos balanços e com risco
exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no insignificante de mudança de seu valor de mercado. d. Imobilizado: Os bens h.1. Capital social: O capital social da Companhia é de R$43.617.826,00
processo de aplicação das políticas contábeis. Os resultados reais das do ativo imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição deduzido do composto por 43.617.826 ações, sendo 21.808.913 ações ordinárias e
transações assim registradas podem ser diferentes dos estimados. valor da depreciação calculada pelo método linear durante a vida útil estimada 21.808.913 ações preferenciais. h.2. Reserva legal: é constituída anualmente
3. Políticas contábeis significativas: As políticas contábeis descritas e de quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável por 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social da
abaixo foram aplicadas consistentemente nos exercícios apresentados
(“impairment”). e. Investimentos: Os investimentos permanentes e relevantes Companhia. h.3. Reserva de retenção de lucro: composta de saldos de lucros
nestas demonstrações financeiras. a. Moeda funcional e moeda de
em sociedades ligadas são registrados e avaliados pelo método de remanescentes, ainda não destinados para outros fins. i. Apuração do
apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em
resultado: i.1. Receitas e despesas: são registradas pelo regime de
Real, que é a moeda funcional da Companhia. b. Transações em moeda equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita
competência. i.2. IR e CSLL: O IR é calculado à alíquota-base de 15%
estrangeira: Transações em moedas estrangeiras são convertidas para a (ou despesa) operacional. No caso de variação cambial de investimentos no
respectiva moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas exterior, que apresentam moeda funcional diferente da Companhia, mais adicional de 10% sobre o lucro real tributável acima de R$240.000
das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em as variações no valor do investimento decorrentes exclusivamente de anuais e a CSLL é calculada à alíquota de 9% sobre os resultados antes
moedas estrangeiras na data do balanço são convertidos para a moeda variação cambial são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, destes impostos. Henri Armand Szlezynger - Diretor, Maristela da Silva funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários no patrimônio líquido da Companhia, e somente são registradas no resultado Contadora - CRC 1SP242027/O-7.
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43ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1056571-38.2018.8.26.0100. O
MM. Juiz de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rodolfo Cesar
Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA DE OLIVEIRA LOPES, CPF 651.198.518-00, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO ² CABESP, objetivando a cobrança de R$
6.301,13 (01/03/2017), referente inadimplemento das contribuições do Plano de Saúde Cabesp ± Família
a partir do mês de agosto de 2014. Encontrando-se a ré 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 o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 23 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 26/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-27912274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo
comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1096006-82.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiana Marini, na forma da Lei, etc. Faz saber a Walkiria Malheiros da Cunha
Ascher, CPF. 055.918.738-63 e Tiee Shirts Administração e Shows Room Ltda., CNPJ. 11.363.936/0001-01, que lhes foi
proposta uma ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e assessórios por parte de Munir
Candalaft Junior e Fabio Candalaft, objetivando rescindir o contrato de locação celebrado do imóvel da Rua do Arouche 133/139
- Centro/SP, com desocupação voluntária do imóvel, condenando ambas as Rés no pagamento dos aluguéis e encargos
vencidos e a vencer e demais gastos com custas e honorários advocatícios. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta ou purgue a mora. 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 13 de abril de 202 1.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0207986-94.2009.8.26.0005 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São
Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ CLÁ UDIO DE MELO, Brasileiro, RG 20919469, CPF 113.493.708-35, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo- CDHU, tendo por objetivo a rescisão de contrato firmado entre as partes,
bem como, a reversão na posse do imóvel localizado à Rua Manuel Rodrigues Santiago nº 100,
Bloco 02B, Escada B, Aptº 43B - São Paulo/SP. 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 o decurso do prazo do presente edital, apresente respo sta. 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 24 de fevereiro de 2021.
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Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis V S.A. - Em Constituição
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição da Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis V S.A. Realizada em 08 de Abril de 2021
Data, Hora, Local: 08.04.2021, 10 hs, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, Sala 17, títulos e valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando a novas emissões de debêntures. §
São Paulo/SP. Presença: (i) Travessia Assessoria Financeira Ltda., com sede em São 2º: O disposto nos itens “i”, “ii” e “iii” do § 1º acima não se aplicará caso haja prévia autorização
Paulo/SP, CNPJ 26.264.237/0001-73, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP-NIRE dos detentores de 50% ou mais do valor nominal de referidos títulos e valores mobiliários,
3523015547-1, neste ato representada por seu administrador, Vinícius Bernardes Basile excluídos de tal cômputo aqueles eventualmente detidos pelo(s) controlador(es) da Companhia,
Silveira Stopa, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 30.393.860-2 SSP-SP, CPF sociedade coligada ou submetida a controle comum, e titulares de títulos e valores mobiliários de
218.718.568-09, com endereço comercial em São Paulo/SP; e (ii) Vinícius Bernardes Basile emissão da Companhia que sejam detidos pelo cedente dos Créditos Mercantis, em assembleia
Silveira Stopa. Mesa: Presidente: Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa, Secretária: geral especiﬁcamente convocada e realizada segundo as normas aplicáveis. § 3º: Tendo em vista
Sandra Aparecida Gomes. Deliberações Aprovadas: (i) O Estatuto Social da Travessia que a formalização dos itens “i”, “ii” e “iii” previstos no § 1º acima é feita nos livros de registro
Securitizadora de Créditos Mercantis V S.A.. (ii) O Boletim de Subscrição: I: a) Travessia de ações da Companhia, os acionistas declaram estar cientes e de acordo com as vedações
Assessoria Financeira Ltda.; b) Número de ações subscritas: 499 ações ordinárias, previstas neste artigo, sendo que qualquer operação feita em desacordo com o aqui disposto será
nominativas, sem valor nominal, no valor de R$ 499,00; c) Percentual de ações representativas considerada nula de pleno direito, não sendo oponível à Companhia ou a terceiros. § 4º: É vedada
do capital social subscritas pela acionista: 99,8%; d) Valor integralizado pela acionista: R$ a emissão, pela Companhia, de partes beneﬁciárias. § 5º: Os acionistas poderão alienar
499,00; II: a) Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; b) Número de ações subscritas: 1 ﬁduciariamente suas ações de emissão da Companhia, desde que em garantia das operações de
ação ordinária, nominativa, sem valor nominal, no valor de R$1,00; c) Percentual de ações securitização de direitos creditórios e emissões de títulos e valores mobiliários realizadas pela
representativas do capital social subscritas pelo acionista: 0,2%; d) Valor integralizado pelo Companhia, hipótese em que deverão ser observadas quaisquer outras restrições ao exercício do
acionista: R$1,00. Total: Ações ordinárias subscritas: 500, Valor Integralizado (R$): R$ 500,00. direito de voto dos acionistas que venham a ser previstas no respectivo instrumento de alienação
(iii) A eleição dos diretores da Companhia: (i) Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa, ﬁduciária de ações, sob pena de tais votos serem considerados nulos de pleno direito, não sendo
para Diretor Presidente; (ii) Luis Philipe Camano Passos, brasileiro, solteiro, administrador, oponíveis à Companhia ou a terceiros quaisquer atos praticados pela Companhia em decorrência
RG 34.545.393-1 SSP-SP, CPF 345.394.968-40, para Diretor de Relações com Investidores; (iii) de tais votos. Administração da Companhia: Artigo 14: A Companhia será administrada pela
Camila Maria Oliveira, brasileira, casada, administradora, RG 36.825.036-2 SSP-SP, CPF Diretoria, cuja competência é atribuída pelo presente Estatuto Social, bem como pela legislação
349.935.818-23, para Diretora sem designação especíﬁca; (iv) Sandra Aparecida Gomes, aplicável, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas
brasileira, solteira, comunicóloga, RG 28.191.920-3 SSP/SP, CPF 268.621.788-06, para Diretora funções. § 1º: A representação da Companhia caberá à Diretoria. § 2º: Os membros da Diretoria
sem designação especíﬁca; e (v) Thais de Castro Monteiro, brasileira, solteira, advogada, estarão devidamente investidos na posse quando das assinaturas dos “Termos de Posse”
RG 49.116.133-5 SSP/SP, CPF 421.565.628-14, para Diretora de Compliance, todos com lavrados no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a efetiva posse de seus
endereço comercial em São Paulo/SP. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, sucessores. § 3º: A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração global de seus
que não estão impedidos de exercer atividades mercantis e tomam posse de seus cargos administradores e a sua distribuição. Artigo 15: O mandato dos membros da Diretoria é de 05
mediante assinatura dos termos de posse, e permanecerão em seus cargos pelo período de 2 anos, sendo possível a reeleição de quaisquer dos eleitos. Diretoria: Artigo 16: A Diretoria será
anos a contar da presente data e não farão jus a remuneração. (iv) As publicações dos atos da composta por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos
Companhia, nos moldes do disposto no artigo 289 da Lei das S/A, serão realizadas no “Diário pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor de Relações com Investidores, 2
Oﬁcial do Estado de São Paulo” e no periódico “Jornal O Dia”. (v) A sede da Companhia será Diretores sem designação especíﬁca e 1 Diretor de Compliance. § Único: Para o exercício da
na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, Sala 17, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo/SP, CEP função de membro da Diretoria, poderão ser contratados proﬁssionais para este ﬁm especíﬁco.
04532-001. (vi) O capital social de R$500,00 se encontra totalmente subscrito e integralizado, Artigo 17: Na hipótese de vacância do cargo de Presidente da Diretoria, seu substituto será
em moeda corrente nacional, conforme recibo de depósito. Encerramento: Nada mais. São eleito pela Assembleia Geral e, enquanto não houver esta escolha, o Diretor de Relações com
Paulo, 08.04.2021. Acionistas Presentes: Travessia Assessoria Financeira Ltda., Vinicius Investidores cumulará esta função. § 1º: A mesma situação acima aplicar-se-á na hipótese de
Bernardes Basile Silveira Stopa. Diretores Eleitos: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, vacância do cargo de Diretor de Relações com Investidores, cujo cargo será preenchido pelo
Luis Philipe Camano Passos, Sandra Aparecida Gomes, Camila Maria Oliveira, Thais de Castro Diretor Presidente, e com este cumulado, até que ocorra nova nomeação pela Assembleia Geral.
Monteiro. Advogada: Thais de Castro Monteiro - OAB/SP 401.782. JUCESP NIRE 3530056739- § 2º: A situação acima descrita também aplicar-se-á na hipótese de falta, impedimento ou
1 em 27.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ausência de quaisquer dos diretores. Artigo 18: Os membros da Diretoria possuem amplos
Estatuto Social - Denominação, Sede Social e Duração: Artigo 1º: A Travessia poderes para representar a Companhia ativa e passivamente, gerir seus negócios, praticar todos
Securitizadora de Créditos Mercantis V S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima os atos necessários para realização de operações relacionadas com o objeto social descrito neste
regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei Estatuto Social, conforme normas e diretrizes determinadas pela Assembleia Geral, podendo
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”). Artigo 2º: A Companhia tem sua sede social na para este ﬁm, contrair empréstimos e ﬁnanciamentos, adquirir, alienar e constituir ônus reais
Cidade de São Paulo/SP, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, Sala 17, Itaim Bibi, CEP sobre bens e direitos da Companhia, deﬁnir a política de cargos e salários dos funcionários e
04532-001, não sendo permitida a abertura de ﬁliais, escritórios ou representações em qualquer prestadores de serviços da Companhia, sempre em conformidade com este Estatuto social e, em
parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º: O prazo de duração da Companhia é especial, com o Artigo 19 abaixo. Artigo 19: A Companhia deverá obrigatoriamente ser
indeterminado. Objeto Social: Artigo 4º: A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e representada: (i) pelo Diretor Presidente, agindo isoladamente; (ii) por 2 Diretores; (iii) por 1
securitização de quaisquer direitos creditórios originados por atividades empresariais e de Diretor em conjunto com 01 Procurador da Companhia; ou (iv) por 2 procuradores da Companhia
quaisquer títulos e valores mobiliários representativos de tais direitos creditórios ou lastreados em conjunto, sempre nos limites de seus respectivos mandatos e desde que investidos de
em tais direitos creditórios, direta ou indiretamente (“Créditos Mercantis”); (ii) a emissão e poderes especíﬁcos. § 1º: As procurações mencionadas no caput deste artigo deverão ser
colocação privada ou junto ao mercado ﬁnanceiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou outorgadas obrigatoriamente pelo Diretor Presidente, agindo isoladamente, ou por, no mínimo, 2
valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação aplicável; membros da Diretoria agindo em conjunto, devendo ter expressamente especiﬁcados os poderes
(iii) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de outorgados, sob pena de invalidade do mandato, não podendo possuir validade superior a 1 ano,
securitização de créditos supracitadas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados exceto, exclusivamente, nos casos de procurações “ad judicia” e as procurações outorgadas em
de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos. § 1º: No âmbito das caráter irrevogável e irretratável, como condição de um negócio bilateral e/ou estipulada no
securitizações de Créditos Mercantis e emissões de títulos e valores mobiliários realizadas pela exclusivo interesse do mandatário, nos termos do artigo 684 e 685 e do parágrafo único do artigo
Companhia, será permitida a recompra dos Créditos Mercantis por seus cedentes originais, se 686 do Código Civil, no âmbito de operações de securitização de direitos creditórios e emissões
feita à vista e/ou de outra forma desde que obtida a prévia e expressa autorização dos detentores de títulos e valores mobiliários realizadas pela Companhia, hipótese em que o mandato poderá
dos títulos e valores mobiliários emitidos pela Companhia, nos termos dos instrumentos de ser por prazo indeterminado. § 2º: A Companhia poderá ser representada por apenas 1 membro
emissão de referidos títulos e valores mobiliários. No mesmo sentido, será permitida a da Diretoria, ou ainda por apenas 1 procurador com poderes especiais, perante repartições
substituição de Créditos Mercantis. § 2º: Estão incluídas no objeto social da Companhia, as públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e concessionárias de serviços
seguintes atividades: (i) a gestão e administração dos Créditos Mercantis supracitados, sendo públicos: (i) em atos que não acarretem a criação de obrigações para a Companhia; (ii) no
permitida a contratação de terceiros para a prestação dos serviços de gestão, administração e exercício do cumprimento de obrigações tributárias, paraﬁscais e trabalhistas; e (iii) na
cobrança dos Créditos Mercantis, incluindo poderes para conceder descontos, prorrogar preservação de seus direitos em processos administrativos. § 3º: A representação ativa e passiva
vencimentos ou mudar características dos Créditos Mercantis; (ii) a aquisição e a alienação de
da Companhia em Juízo, para receber citação ou notiﬁcação, prestar depoimento pessoal ou atos
títulos representativos ou lastreados em Créditos Mercantis; (iii) a emissão, recompra, revenda
ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão nos mercados ﬁnanceiro e de capitais, análogos, caberá à Diretora Presidente e, na sua ausência, a qualquer um dos Diretores. Artigo
com lastro nos Créditos Mercantis; (iv) a prestação de serviços envolvendo a estruturação de 20: Compete ao Diretor Presidente: (i) fazer cumprir o Estatuto Social e as diretrizes e as
operações de securitização dos Créditos Mercantis; (v) a realização de operações nos mercados deliberações tomadas em Assembleias Gerais e nas suas próprias reuniões; (ii) administrar, gerir
e
superintender os negócios sociais, e emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que
de derivativos visando cobertura de riscos na sua carteira de créditos; e (vi) a prestação de
garantias para os títulos e valores mobiliários por ela emitidos. § 3º: A Companhia não poderá julgar úteis ou necessários, para se fazer cumprir a orientação geral da Assembleia Geral acerca
constituir subsidiárias ou participar de outras sociedades ou grupo de sociedades. Capital dos negócios da Companhia; (iii) manter os acionistas informados sobre as atividades da
Social e Ações: Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, Companhia e o andamento de suas operações; (iv) submeter, anualmente, à apreciação da
Assembleia
Geral, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do
é de R$ 500,00, representado por 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo
6º: Cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados
Acionistas. Artigo 7º: O capital social somente será representado por ações ordinárias. Artigo no exercício anterior; (v) elaborar e propor, à Assembleia Geral, os orçamentos anuais e
8º: Com a inscrição do nome do Acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas, ﬁca plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento; e
(vi)
exercer
outras
atribuições que lhe forem cometidas pela Assembleia Geral. Artigo 21:
comprovada a respectiva propriedade das ações. Assembleia Geral: Artigo 9º: A assembleia
geral de acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses seguintes ao término do Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) representar a Companhia perante a
exercício social da Companhia, a ﬁm de serem discutidos os assuntos previstos em lei e, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às
extraordinariamente quando convocada, a ﬁm de discutirem assuntos de interesse da Companhia, atividades desenvolvidas no mercado de capitais, se e conforme necessário; (ii) representar a
Companhia
junto
a
seus investidores e acionistas; e, (iii) manter atualizado o registro de
ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente exigirem deliberações
dos acionistas, devendo ser convocada pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, nos casos Companhia Aberta, caso aplicável. Artigo 22: Compete aos Diretores Sem Designação
previstos em lei (“Assembleia Geral”). § Único: Todas as convocações deverão indicar a ordem Especíﬁca: (i) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pela Assembleia Geral; e (ii)
do dia, explicitando ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto. Artigo 10: A praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, conforme deliberado
em
Assembleia
Geral.
Artigo 23: Compete ao Diretor de Compliance: (i) zelar pelos ativos,
Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, será instalada e presidida por qualquer um
dos administradores da Companhia. § Único: A representação do acionista na Assembleia Geral ﬁnanceiros e não ﬁnanceiros da Companhia; (ii) responsabilizar-se pela manutenção predial da
se dará nos termos do §1º do artigo 126 da Lei das S/A, desde que o respectivo instrumento de estrutura física da Companhia; (iii) gerenciar a estrutura interna de tecnologia da informação da
procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia até 24 horas de antecedência do Companhia; (iv) implementar os sistemas e programas de gestão da qualidade na Companhia; (v)
planejar,
deﬁ
nir,
coordenar
e controlar as operações, atividades e projetos de recursos humanos
horário para o qual estiver convocada a respectiva Assembleia. Se o instrumento de
representação for apresentado fora do prazo de antecedência acima mencionado, este somente da Companhia, responsabilizando-se pelos processos de admissão, desligamento, pagamentos,
será aceito com a concordância do presidente da respectiva Assembleia Geral. Artigo 11: A controles trabalhistas, bem como relacionamento com sindicatos e pela deﬁnição e gestão das
Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e políticas e procedimentos de administração salarial e de benefícios; (vi) planejar, implantar e
coordenar
o
projeto
de
Compliance
da Companhia e, quando julgar aplicável, propor aos órgãos
tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento, observadas as
competências especíﬁcas dos demais órgãos de administração da Companhia. Artigo 12: Com e áreas responsáveis os aprimoramentos necessários; (vii) assessorar a administração da
exceção do disposto no artigo seguinte, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por Companhia na gestão de riscos corporativos; (viii) deﬁnir a estratégia de implementação de novas
maioria de votos, não computados os votos em branco. Artigo 13: As matérias abaixo somente práticas nos negócios, acompanhando a integração de risco socioambiental e de governança; (ix)
assessorar
no
desenvolvimento
de
ferramentas e procedimentos para garantir que os riscos
poderão ser consideradas aprovadas em Assembleia Geral quando tiverem o voto favorável de
acionistas que representem, no mínimo, 50% das ações ordinárias emitidas pela Companhia, socioambiental e de governança corporativa sejam devidamente identiﬁcados, avaliados,
desde que obtida a prévia e expressa autorização dos detentores dos títulos e valores mobiliários classiﬁcados e controlados; e (x) consolidar as informações e dados que evidenciem a adoção das
emitidos pela Companhia, nos termos dos instrumentos de emissão de referidos títulos e valores melhores práticas de mercado e o cumprimento das exigências legais e regulatórias aplicáveis
para
a
gestão
dos
riscos
socioambientais
e de governança. Conselho Fiscal - Artigo 24: O
mobiliários: (i) alteração de quaisquer das disposições do Estatuto Social que envolva (a) a
alteração do objeto social da Companhia, inclusive para a inclusão da prática de novas atividades Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente. § 1º: O Conselho Fiscal somente será
econômicas, previsto no artigo 4º e seus parágrafos deste Estatuto Social; (b) as regras referentes instalado a pedido dos acionistas e possui as competências, as responsabilidades e os deveres
a quóruns mínimos e requisitos para deliberação em Assembleia Geral, previstos neste artigo 13 deﬁnidos em lei. § 2º: As regras sobre constituição e atribuições do Conselho Fiscal, requisitos,
e em seus parágrafos deste Estatuto Social; e/ou (c) as regras sobre destinação do lucro da impedimentos, deveres e responsabilidades, bem como sobre remuneração, pareceres e
Companhia, prevista no artigos 23 deste Estatuto Social; (ii) a emissão de ações, salvo se representação de seus membros são as estabelecidas no Capítulo XIII da Lei das S/A. Exercício
destinadas para subscrição e integralização total pelos próprios acionistas da Companhia, nas Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 25: O exercício social da
proporções das ações atualmente detidas, e se tais novas ações, conforme o caso, forem Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, ﬁndo o qual serão elaboradas pela Diretoria
automaticamente submetidas à eventual garantia de alienação ﬁduciária de ações prestada em as demonstrações ﬁnanceiras do correspondente exercício, que serão apreciadas pela Assembleia
garantia das operações de securitização de direitos creditórios e emissões de títulos e valores Geral Ordinária em conjunto com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como
mobiliários realizadas pela Companhia, nos termos deste Estatuto Social; (iii) a contratação de da distribuição de dividendos. § 1º: As demonstrações ﬁnanceiras exigidas por lei, observarão,
dívidas ﬁnanceiras e/ou emissão de títulos e valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando quanto à distribuição do resultado apurado, as seguintes regras: (i) a dedução dos prejuízos
a emissão de debêntures, ﬁxando o preço de emissão, forma de subscrição e integralização, prazo acumulados e da provisão para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro; e
e forma para o exercício do direito de preferência e outras condições da emissão, observadas (ii) do lucro líquido apurado em cada exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei
eventuais limitações previstas nos instrumentos de emissão dos títulos e valores mobiliários das S/A, 25% será obrigatoriamente destinado aos acionistas, como dividendos, na proporção
emitidos pela Companhia; (iv) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição das ações que os mesmos possuírem. § 2º: No exercício social em que a distribuição do lucro for
de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; (v) operações de fusões, incompatível com a situação ﬁnanceira da Companhia, o mesmo poderá ser retido, observandoincorporação ou cisão da Companhia, ou ainda sua liquidação ordinária ou cessação do estado de se as disposições dos §§ 4º e 5º do artigo 202 da Lei das S/A. § 3º: O saldo remanescente, depois
liquidação; (vi) aumento ou redução do dividendo obrigatório; (vii) dissolução da Companhia; de atendidas as exigências legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. § 4º:
(viii) participação em grupo de sociedades, nos termos do artigo 265 da Lei das S/A; e (ix) Quanto todos os acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária concordarem, o dividendo
eleição de novos membros da Diretoria, instalação e/ou eleição de novos membros para o previsto no caput poderá ser dispensado, no todo ou em parte. Liquidação - Artigo 26: A
Conselho Fiscal. § 1º: Até o pagamento integral dos valores representados pelos títulos e valores Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia
mobiliários emitidos pela Companhia, ﬁca vedada a prática dos seguintes atos: (i) transferência Geral, caso em que competirá aos acionistas em sede de Assembleia Geral nomear o liquidante,
do controle da Companhia; (ii) redução do capital social, incorporação, fusão, cisão ou dissolução bem como ﬁxar a remuneração do mesmo. § Único: No período de liquidação da Companhia, a
da Companhia; (iii) cessão dos Créditos Mercantis objeto de suas operações de securitização, ou Assembleia Geral continuará em funcionamento. Artigo 27: Fica eleito o Foro da Comarca da
atribuição de qualquer direito sobre os mesmos, ao(s) controlador(es) da Companhia, ou a Cidade de São Paulo/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que
qualquer pessoa a ele(s) ligada(s), em condições distintas das previstas na documentação que seja, como único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou
embasa suas operações de securitização; e (v) a emissão de ações, bônus de subscrição ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.”

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 138ª, 139ª, 140ª, 141ª,
142ª, 143ª E 144ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP
04.551-010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos
termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 138ª, 139ª, 140ª, 141ª, 142ª, 143ª e 144ª Séries da 1ª Emissão de
&HUWL¿FDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRVGD(PLVVRUD ´Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI´UHVSHFWLYDPHQWH CONVOCA
os titulares dos CRI (“Titulares de CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em
FRQYRFDomRHPGHMXQKRGHjVKde modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft
TeamsDGPLQLVWUDGDSHOD(PLVVRUDFRQIRUPH,QVWUXomR1RUPDWLYD&90QGHGHPDLRGH ³,&90”), cujo acesso
GHYHVHUIHLWRSRUPHLRGHlink a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento
HHQYLRGHLQV

Edital para Notificação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1000810-83.2020.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Rafael Prado Celso 36630045890, CNPJ. 20.266.765/0001-85 que RLJ Eventos e Promoções Artisticas Ltda. E
Roberto Luiz Justus ajuizaram Ação de Notificação em 04.02.20 para a Dissolução da Sociedade Projeto Executivo de
Sucesso SCP, a parti do recebimento desta notificação, cessação imediata de qualquer tipo de uso ou exploração de
materiais produzidos no âmbito da SCP que tenham conteúdo relacionado à imagem e voz do notificante e sócio participante,
Sr. Roberto Luiz Justus e o pagamento do valor de R$ 77.520,27 (atualizado na época do pagamento) para o notificante
Roberto Justus, que deverá ser realizado no prazo de 5 dias úteis contados do recebimento desta notificação. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua NOTIFICAÇÃO JUDICIAL por EDITAL a fim de que se tenha
por imediatamente interrompido o prazo prescricional conforme previsto nos artigos 726 e §2º, do Código de Processo Civil.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC).

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Edital de citação e Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1010542-90.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura,
na forma da Lei, etc. Faz saber a Amanda Patrícia Rafael Nunes - ME, CNPJ 24.405.238/0001-65, que lhe foi proposta uma
ação Monitória por parte de Cereais Farótti Ltda., objetivando a cobrança de R$ 82.993,92 (junho/2019), referente as
duplicatas mercantis não pagas nº 3369/3, 3574/1, 3574/2 e 3574/3. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha
embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001418-48.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz (a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MEU LUGAR BAR E RESTAURANTE LTDA - ME,
CNPJ 11.466.114/0001-48 e ROBERTO DOS SANTOS GOMES, CPF 291.259.898-20, que lhes foi proposta
uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: O Banco Autor celebrou
FRPD 3ULPHLUD 5pHP  ³&2175$72 '( $%(5785$ '(&5ÉDITO ± BB GIRO EMPRESA
)/(;´QSDra disponibilização de crédito rotativo no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e
cinco mil reais), com vencimento final em 21/06/2015. Ocorre que a parte ré não cumpriu com a obrigação assumida, sendo assim, o saldo devedor, apurado de acordo com as condições ajustadas no Contrato é de R$
169.090,83 (cento e sessenta e nove mil e noventa reais e oitenta e três centavos). Encontrando-se os réus em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco
por cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento de custas processuais ou
ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo, que fluirá a partir do prazo deste edital, ser
constituído em título executivo judicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2021.

SED: 10347/2018 – Contrato: 1023840238457 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
–
CHP
DEVEDOR(ES): MARCELO RIBEIRO MARTIN, BRASILEIRO, INSPETOR DE
SEGURO, RG: 18.651.419-0, CPF: 103.656.498-30, SOLTEIRO, MAIOR, e cônjuge,
se casado(a) estiver e VALERIA APARECIDA BRUSCHINI, BRASILEIRA,
OPERADORA DE TELEMARKETING, RG: 10.273.009-SP, CPF: 084.985.118-10,
SOLTEIRA, MAIOR, e cônjuge, se casado(a) estiver. Imóvel sito à: RUA WILLIS
ROBER TO BANKS Nº 549, APAR TAMENTO 93, NO 9º ANDAR E ESPAÇO
ESTACIONAMENTO SOB Nº 20 DE TAMANHO GRANDE, LOCALIZADO NO BOLSÃO
DE ESTACIONAMENTO 2, EDIFÍCIO BUENOS AIRES, BLOCO C, RESIDENCIAL
AMERICA, 31º SUBDISTRITO PIRITUBA, SAO PAULO/SP. Apartamento contendo a
área real total de 72,6735m2, a área real de uso privativo de 52,5433m2, a área real de
uso comum no bloco de 10,1275m2, a área de uso comum no conjunto de 10,0027m2,
a fração ideal na projeção e nas coisas de uso comum do bloco de 0,008699 e fração
ideal no terreno e nas coisas de uso comum do conjunto de 0,00294. Espaço
estacionamento sob nº 20 contendo a área real total de 20,7794m2, a área real de uso
privativo de 12,10m2, a área real de uso comum no bloco de 7,0838m2, a área de uso
comum no conjunto de 1,5956m2, a fração ideal na projeção e nas coisas de uso
comum do bloco de 0,001389 e fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum do
conjunto de 0,000469. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 1.029.538,81
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 244.000,00
São Paulo, 06 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
06, 14 e 26/05/2021
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Provas sempre com muitas disputas
16 voltas, Matias venceu de pon- margem de 5s204 sobre Fábio
ta a ponta com a margem míni- Frigi, que garantiu o giro mais
ma de 0s379 sobre Andres Ve- rápido da corrida. Miguel Sacralasco, que foi o autor da volta mento é o líder da categoria com
mais rápida. Agora Hélio Matias 32 pontos, contra 30 de Leonartem 32 pontos, dois de vantagem do Ferreira.
sobre Gustavo Pincelli.
Finalizando, o atual campeão
Na sequência a categoria Old do RKC Alberto Otazú estreou na
Stock teve Andrez Velasco na temporada dominando completapole position, mas a vitória ficou mente a categoria Le Mans. Ele
com Leonardo Ferreira, com a conquistou a pole position, es-

tabeleceu a volta mais rápida e
venceu com a larga vantagem de
13s810 sobre Fernando Ximenes. Alberto Otazú é o novo líder, com apenas um ponto à frente de Leonardo Ferreira.
Confira os seis primeiros da
Light: 1) Hélio Matias, 16 voltas em 18min23s035; 2) Andres
Velasco, a 0s379; 3) Geison
Granelli, a 11s903; 4) Renzo
Lima, a 14s577; 5) Arthur Martins, a 16s994; 6) Thiago Meireles, a 20s709.
Confira os seis primeiros da
Old Stock: 1) Leonardo Ferreira, 16 voltas em 18min21s610;
2) Fábio Frigi, a 5s204; 3) Fábio Cunha, a 5s328; 4) Geison
Granelli, a 9s978; 5) Fábio Gudima, a 10s191; 6) João Gabriel, a 14s586.
Confira os seis primeiros da
Le Mans: 1) Alberto Otazú, 17
voltas em 19min03s549; 2) Fernando Ximenez, a 13s810; 3)
Fábio Cunha, a 15s337; 4) Fábio Frigi, a 19s057; 5) Fernando Teles, a 24s133; 6) Henrique
Luis, a 24s696.

Foto/ Matt Dunbar

Gabriel Medina vence o
Rip Curl Rottnest Search

Italo Fer reira arriscando os aéreos
O bicampeão mundial Gabriel 8 pés da terça-feira em Strickland
Medina venceu o Rip Curl Rottnest Bay foi no duelo de campeões munSearch apresentado pela Corona e diais com Italo Ferreira. Apesar da
disparou na liderança do ranking do boa formação, as séries estavam
World Surf League Champi- muito espaçadas e poucas ondas
onship Tour 2021. Essa foi sua entravam nas baterias. Os dois sursegunda vitória em quatro finais na faram logo no início. O potiguar foi
temporada e a quinta do Brasil nas para a direita e arriscou um aéreo,
quatro etapas da “perna australiana”, sem completar. Medina entrou
incluindo uma da Tatiana Weston- numa esquerda muito boa, grande,
Webb em Margaret River. A deci- começa com uma paulada reta de
são na terça-feira foi contra o jo- frontside no crítico da onda e acervem australiano Morgan Cibilic, ta mais duas pancadas, largando na
mas a Austrália já tinha conseguido frente com nota 8,50. Italo pega
sua única vitória em casa, com Sally uma esquerda também que rende
Fitzgibbons sobre a francesa Jo- três manobras e recebe 6,17.
hanne Defay. O próximo desafio é
As ondas seguintes são fracas.
no Jeep Surf Ranch Pro, de 18 a A do Gabriel roda um tubão, as
20 de junho na piscina de ondas da placas vão caindo, mas não conseWorld Surf League, onde Medi- gue sair. Aí vem uma longa calmana está invicto com o bicampeo- ria, até Medina pegar uma esquernato em 2018 e 2019.
da há 6 minutos do fim. Ele come“Esse troféu é especial para ça com um aéreo rodando, cai na
mim, porque tem muita história. base e manda um layback na junQuando eu comecei a competir ção. Italo enfim pega uma e decono CT, meu sonho era disputar la num voo muito alto, mas a pranos eventos do Search para sur- cha sai dos seus pés. A onda do
far ondas perfeitas e agora es- Gabriel valeu 5,20 e abre 7,54
tou aqui novamente, com este tro- pontos de vantagem. Só que o temféu incrível”, disse Gabriel Me- po passa rápido e Italo acaba sodina, que tinha vencido o último mando uma nota 1,00 na vitória de
evento da série Rip Curl Search, Medina por 13,70 a 7,17 pontos.
em San Francisco em 2011, ano
“Sem dúvidas, foi uma perque entrou no CT. “Eu estava bem na australiana bem longa, mas
triste esse ano e nem queria vir consegui uma vitória e bons
para cá. Mas, minha mulher (Yas- resultados, então no geral foi
mim Brunet) falou: vamos, você bom”, disse Italo Ferreira.
está surfando, treinando, por
DECISÃO DO TÍTULO – A
que não está feliz? No final, bateria final de 40 minutos tamfoi a melhor decisão. Senti bém começa com ondas ruins,
que superei as expectativas que fecham rápido. Medina pega
em todos os eventos aqui e a primeira boa e arrisca um altodo mundo tem dias difíceis. ley-oop muito alto, gigantesco,
O importante é ser forte, que porém não completa o aéreo.
tudo tem a sua recompensa”. Logo ele pega outra esquerda e
O primeiro confronto de sai mandando batidas e rasgadas
Gabriel Medina nas ondas de 6- com velocidade, que valem nota

7,00. Morgan responde com seu
backside vertical num batidão
forte de cabeça pra baixo, emenda mais um e outro na junção,
recebendo 7,27.
Esse foi o resumo da primeira metade da bateria. A outra série entrou quando restavam 19
minutos e Medina inicia com
um rasgadão muito forte de saída, segue com um batidão reto no
crítico da onda e finaliza na junção para ganhar nota 8,50 dos
juízes. Com ela, Cibilic teria
que tirar uma nota excelente também para vencer, 8,24 no mínimo. O australiano fica então esperando pacientemente por uma
onda com potencial para isso.
Só que ela não vem até o fim
da bateria e Gabriel Medina
festeja seu segundo título na perna australiana, por 15,50 a 7,87
pontos. Esta foi a 28.a final da
sua carreira no CT e a 16.a vitória, igualando o número de etapas vencidas pelo campeão mundial Martin Potter . Os maiores
vencedores são Kelly Slater
com 55 vitórias, Tom Curren
com 33 e Tom Carroll com 26.
Os dois últimos nos tempos que
o Circuito Mundial tinha cerca de
30 a 35 etapas por ano.
“Estou muito feliz e nem acredito. Esse é o melhor início de ano
da minha carreira”, disse Gabriel Medina, logo que saiu do mar.
PERNA AUSTRALIANA –
Tempos atrás, os australianos vinham para o Brasil e ganhavam
quase todas as etapas que participavam por aqui. Agora o cenário mudou e os brasileiros venceram todas as etapas na casa deles. Essa nova “perna australiana”
apresentada pela Corona, já começou com uma final verde-amarela entre os dois últimos campeões mundiais no Rip Curl Newcastle Cup, com o defensor do título, Italo Ferreira, derrotando
Gabriel Medina na disputa que
valia a liderança no ranking 2021
da World Surf League.
Medina já havia perdido para
John John Florence a decisão
do Billabong Pipe Masters que
abriu a temporada em dezembro
no Havaí, mas também chegou na
final do Rip Curl Narrabeen Classic e tirou a lycra amarela de número 1 do ranking do potiguar com
a vitória em Sidney. Já no Boost
Mobile Margaret River Pro, deu
dobradinha brasileira no alto do

pódio, com Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb campeões nas
grandes ondas de Main Break.
RIP CURL WSL FINALS –
Com este resultado, o Brasil passou a ocupar pela primeira vez na
história de todas as modalidades
esportivas individuais, os três primeiros lugares no ranking mundial, com Gabriel Medina seguido por Italo Ferreira e Filipe Toledo, com Tatiana WestonWebb na vice-liderança do feminino. Filipe e Tatiana não foram
bem em Rottnest Island e caíram
uma posição, mas estão firmes no
grupo dos top-5 que vão disputar
os títulos mundiais de 2019 no
Rip Curl WSL Finals, de 8 a 17
de setembro nas ondas de alta performance de Lower Trestles, na
Califórnia, Estados Unidos.
No Rip Curl Rottnest Search,
teve uma mudança de nome em
cada categoria. Na masculina,
Medina disparou na frente, abrindo 8.685 pontos de vantagem sobre Italo. O sul-africano Jordy
Smith subiu do quinto para o terceiro lugar, Filipe caiu para quarto e o australiano Morgan Cibilic, saltou da 11.a para a quinta
posição, tirando da lista o havaiano John John Florence, que se
contundiu em Margaret River e
nem competiu nesta etapa.
Na categoria feminina, a novidade foi Sally Fitzgibbons, que
conquistou a primeira e única vitória da Austrália nas quatro etapas da perna australiana. Ela acabou tirando a vice-liderança de
Tatiana Weston-Webb no
ranking que continua com a havaiana Carissa Moore disparada na
frente. A brasileira caiu para o terceiro lugar, seguida por mais duas
australianas, as campeãs mundiais
Tyler Wright em quarto e Stephanie Gilmore em quinto, agora empatada com a francesa Johanne Defay, vice-campeã na
ondas de Strickland Bay.
VITÓRIA AUSTRALIANA
– As meninas abriram o último
dia do Rip Curl Rottnest Search
e as favoritas ficaram nas semifinais. No confronto australiano
que definiu a primeira finalista,
Sally Fitzgibbons destruiu as
esquerdas de Strickland Bay e tirou até uma nota 9,10 na melhor
onda. Já a bicampeã mundial Tyler Wright caiu em quase todas
e perdeu por 15,43 a 7,64 pontos. A outra semifinal foi mais

Transcatarina 2021 já conta
com 207 participantes
confirmados
Foto/ Alberto Barbosa

O Kartódromo de Interlagos
reabriu no último fim de semana
com a realização da segunda etapa do campeonato RKC Kart, e
vitória de Alberto Otazú (Imab
Metalurgica/Speed Truck/Rolley
Ball/No Fire/Cardoso Funilaria)
na categoria Le Mans, Leonardo
Ferreira na Old, e o gaúcho Hélio Matias (Ambipar) na Light.
“É muito bom retornar ao
templo do kartismo nacional e
sair de lá com troféu de vencedor e a liderança do campeonato”, comemora o Gaúcho Voador,
Hélio Matias, que agora lidera a
categoria Light do certame do
Rotary Kart Club. “Eu levo o kartismo muito a sério, pois ele exige muito foco, concentração, resiliência, decisões rápidas, garra
e paciência, o mesmo que preciso desenvolver em minhas atividades profissionais de executivo”, completa o piloto Ambipar.
As atividades deram início
justamente com a categoria Light, com Hélio Matias já conquistando a pole position. Na
prova, apesar da forte pressão nas

Foto/Divulgação

RKC Kart: Matias, Ferreira e Otazú
são os vencedores em Interlagos

De Uberlândia, MG, Leandro Miotti viaja cerca de 3 mil km
para estar no evento
Organizado pelo Caçador volvimento com aquilo que
Jeep Clube, o Transcatarina co- amamos. São momentos de
memora o número de inscritos brincadeiras, desafios, amizapara a 13ª edição do evento, que des e companheirismo. Acorserá de 26 a 30 de outubro, com damos cedo, almoçamos e
largada de Fraiburgo e chegada jantamos juntos, ajustamos o
em Tubarão. Os pernoites serão carro... Enfim, é uma grande
em Lages e Caçador (SC).
diversão com a família do
“Já somos 260 pré-inscri- fora-de-estrada. É apaixonantos, sendo 207 confirmados. te”, enfatiza Miotti. Para esIsso nos deixa bastante motiva- tar no Transcatarina, ele perdos, principalmente porque são corre aproximadamente 3 mil
pessoas vindas de diversas re- quilômetros.
giões do Brasil e, dada as atuais circunstâncias do mundo,
Melhorias no 4x4
estão todas ansiosas para esse
Um comportamento que
reencontro, querem colocar o comumente se observa no
4x4 nas trilhas e curtir as aven- Transcatarina é que, ainda na
turas do off-road”, declarou o festa de encerramento, os pardiretor geral do Transcatarina, ticipantes começam a pedir pela
Edson João da Costa, dizendo abertura das inscrições do ano
que a meta é atingir os 290 ve- seguinte, pois já querem reserículos no grid.
var a vaga e a fazer planos.
As inscrições para o Trans“Assim que nos inscrevecatarina 2021 estão abertas e mos, trabalhamos durante o
podem ser feitas pelo ano inteiro nas melhorias de
site www.transcatarina.com.br. nossos veículos. Queremos
As categorias disponíveis são sempre aperfeiçoar algo, levar
de competição (Máster, Gradu- um extra. Mexemos no motor,
ados, Turismo, Turismo Inician- suspensão, pneus etc. O objete e Turismo Light), e de pas- tivo é deixar a máquina pronta
seio (Passeio Expedition, Pas- e robusta para encarar os obsseio Radical 1 e 2, Camping e táculos off-road com sucesAdventure 1, 2 e 3). “Algumas so”, contou Miotti, que
categorias estão lotadas, ou seja, completou. “O Transcatarina é
sem vagas. Oriento a quem ti- transformador, aconselho as
ver interesse em um desses gru- pessoas a se permitirem, pois
pos, a entrar em contato conos- só depois de experimentarem
co para que possamos remane- serão capazes de entender o
já-lo para uma categoria do per- que mantém a essa paixão”.
fil dele e que ainda tenha espaO 13º Transcatarina tem paço”, aconselhou Costa.
trocínio de Hotel Renar, SFI
Chips, Scherer Auto Peças, RH
365 dias de espera
Brasil e Alfa Transportes
O Transcatarina é o tipo de
Apoio de Atacadão dos
evento fixo no calendário dos Pneus, Accert Transporte e Loparticipantes. É um compro- gística, DSTrac Performance
misso, as férias que eles tiram 4x4, Grupo Gratt, Rede PMX
todos os anos. E isso é o que - Posto Maçã, Orange Sun,
confirma o mineiro Leandro Guinchos Fixxar, 3RS ConfecMiotti, de Uberlândia, que se- ções, FD Stands e Displays,
guirá pela sétima vez na cate- Lave Bem Lavanderia, Santa
goria Adventure 3.
Prev Saúde, Auto Elite VW,
“O Transcatarina é algo di- Prefeitura de Fraiburgo e Preferente. São quatro dias de en- feitura de Caçador.
disputada, mas as duas manobras
fortes de backside que valeram
nota 8,33 para Johanne Defay,
decidiram a vitória por 13,50 a
12,83 sobre a tetracampeã mundial Carissa Moore.
Na decisão do título, Sally
Fitzgibbons dominou o confronto desde a nota 6,67 da sua primeira onda. A australiana foi impecável na escolha das melhores e não
deu chances para a francesa. Ela
atacou as esquerdas com muita força e coragem nas manobras executadas nas partes mais críticas
das ondas, somando notas 8,17 e
7,07 na vitória por 15,24 a 11,23
pontos de Johanne Defay. A última vitória de Sally Fitzgibbons tinha sido no Oi Rio Pro
de 2019 em Saquarema, derrotando na final a atual campeã

mundial, Carissa Moore.
PRÓXIMAS ETAPAS –
Depois de quatro etapas seguidas
na Austrália, o próximo desafio
dos melhores surfistas do mundo será nas ondas perfeitas da
piscina da World Surf League. O
Jeep Surf Ranch Pro será disputado nos dias 18 a 20 de junho.
Depois, tem mais três eventos
para definir os top-5 e as top-5
que vão decidir os títulos mundiais no Rip Curl WSL Finals, a
estreia do Corona Open Mexico apresentado pela Quiksilver nos dias 5 a 15 de julho em
Barra de La Cruz, o Oi Rio Pro
apresentado pela Corona de 11
a 16 de agosto em Saquarema e o
Outerknown Tahiti Pro de 23
de agosto a 1 de setembro nos
temidos tubos de Teahupoo.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

(11) 99653-7522

