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Mercado financeiro aumenta
previsão de crescimento da economia
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As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Cen-
tral (BC) elevaram a projeção
para o crescimento da econo-
mia brasileira este ano de
3,21% para 3,45%.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa para Produto Inter-
no Bruto (PIB) - a soma de
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país - é de cresci-
mento de 2,38%, ante a previ-
são da semana passada de
2,33%. Em 2023 e 2024, o
mercado financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 2,5%.

As estimativas estão no bo-
letim Focus de segunda-feira
(17), pesquisa divulgada sema-
nalmente pelo BC, com a pro-
jeção para os principais indi-
cadores econômicos.

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deste ano su-
biu de 5,06% para 5,15%.

Para 2022, a estimativa de
inflação passou de 3,61% para
3,64%. Tanto para 2023 como
para 2024 a previsão para o
índice é de 3,25%.     Página 3

Esporte

Eric Granado vence na França
e entra na briga pelo título

Por Járcio Baldi

No Grande Prêmio da
França estiveram dois france-
ses ao pódio mas, nenhum no
posto mais alto. Jack Miller,
da Ducati, venceu sua segunda
prova seguida, fato que não
acontecia para um australiano
desde Stoner em 2012,  Zar-
co e Quartararo  fizeram a fes-
ta junto a Miller. A chuva es-
teve presente durante a prova
fazendo com que os pilotos
precisassem trocar de moto,
Jack ao realizar sua troca, ex-
cedeu o limite de velocidade
nos pits e teve que fazer duas
“voltas longas” como punição,
mesmo com a perda de tempo
alcançou e ultrapassou o en-
tão líder da prova, Quartararo.
Com a vitória Miller mostrou
que é sério candidato ao títu-
lo. “Corrida complicada, na
largada não havia vento, de re-
pente tudo mudou, felizmente
não perdi muito tempo para

cumprir a penalidade. Ganhar
aqui foi um sonho! Quando Zar-
co começou a aproximar-se, fi-
quei tentado a mudar de moto
novamente para pista seca, mas
aqui se perde muito tempo nos
boxes então decidi ir até o final
com os de chuva” enfatizou o
australiano que manteve a saga
datada de 1954 onde um francês
não vence em casa na categoria
principal do motociclismo. A
Ducati esteve no pódio em todas
as etapas até o momento, mas é
a Yamaha que lidera o campeo-
nato com Quartararo.

Marc Márquez mostrou no-
vamente seu espirito de campeão
chegando a liderar a prova. Alber-
to Puig, chefe da equipe Honda-
HRC declarou: “Quem nasce
campeão sempre será um cam-
peão” referindo-se à chance de
vitória do piloto mesmo sem es-
tar com as condições físicas ide-
ais. Márquez, após chegar aos
boxes mostrava sinais de irrita-
ção consigo mesmo após o aban-

dono pelas duas quedas que so-
freu. “Na primeira a moto escor-
regava muito, mas pode aconte-
cer no molhado, já que os pneus
ainda estavam frios. Depois dis-
so eu estava dando voltas muito
fortes e aconteceu novamente o
que me deixou muito irritado”
afirmou. “Na segunda queda eu
estava mais pensando em entrar
novamente no box e colocar

pneus para pista seca do que re-
almente em pilotar, aí cometi o
erro” esclareceu Marc.

No inicio da prova Pol Espar-
garó, Rossi e Morbidelli se to-
caram na disputa por posições e
o ítalo-brasileiro saiu da pista
caindo junto com a moto ao in-
vés de saltar dela, forçando seu
joelho. “Eu já havia forçado o
joelho durante um treino no ran-

cho e ele estava instável, ao cair
bati na moto piorando a situa-
ção, mas quero evitar uma ci-
rurgia” declarou. Logo após
o GP mais um piloto reali-
zou a cirurgia no antebraço
para resolver o problema da
Síndrome do Compartimen-
to de Esforço Crônico. De-
pois de Miller e Quartararo
agora foi a vez de Aleix Es-
pargaró da Aprilia. O piloto já
teve alta do hospital.

Na MotoE uma brilhante
vitória do brasileiro Eric Gra-
nado. Largando na pole o pilo-
to caiu para 7º logo na primei-
ra volta, mas com calma foi
ganhando posições até ultra-
passar o italiano Zaccone na
última curva, mostrando que é
forte candidato ao título. Eric
está em 4º no campeonato a 13
pontos do líder. A próxima eta-
pa do Mundial de Motogp
acontece na Itália, no tradicio-
nalíssimo Circuito de Mugello
em 30 maio.
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Felipe Fraga conquista mais uma vitória,
desta vez no IMSA em Mid-Ohio

A equipe formada por Feli-
pe Fraga e o americano Gar
Robinson conquistou a vitória
na etapa de Mid-Ohio, do
IMSA, no domingo na classe
LMP3. O piloto brasileiro cor-
re pela Riley Motorsports do
IMSA em 2021 e já inicia tem-
porada com excelentes resul-
tados no torneio internacional.

“Estou muito feliz por ter

conseguido esta vitória. Foi a
minha primeira corrida em  uma
categoria de protótipo, que é um
carro difícil e que exigiu um
aprendizado constante a cada vol-
ta. A disputa foi bem acirrada na
LMP3, com os primeiros colo-
cados separados por poucos se-
gundos mesmo numa prova de
grande duração”, disse Fraga, que
conquistou a vitória pilotando o

protótipo Ligier JS P320 de nú-
mero 74 da categoria LMP3.

“Só tenho a agradecer a todos
da equipe que fizeram um ótimo
trabalho. O time inclusive me
esperou por três meses para eu
conseguir viajar até os EUA para
competir em meio a esta pande-
mia. Obrigado também a todos do
Brasil que torceram por mim e
em especial à minha família. Va-

mos para a próxima em busca de
mais vitórias”, diz Fraga, que foi
campeão da Stock Car em 2016,
o mais jovem de toda história,
com apenas 21 anos.

Competindo nos principais
campeonatos de endurance do
mundo, como WEC, IMSA e In-
tercontinental GT, Fraga foi con-
firmado como piloto de fábrica
da Mercedes-AMG neste mês e

agora acumula mais essa vitó-
ria ao currículo depois da con-
quista nas nas 6 Horas de Spa-
Francorchamps conquistado no
início deste mês no Mundial
de Endurance.

“Começar a temporada com
esses resultados me empolga
muito. Isso nos traz muita con-
fiança e foco para poder fazer
ainda mais” diz Fraga.

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,26
Venda:       5,26

Turismo
Compra:   5,15
Venda:       5,41

Compra:   6,40
Venda:       6,40

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

13º C

Terça: Sol e mui-
tas nuvens à  tarde.
À noite o céu fica
nublado e pode
chuviscar.

Previsão do Tempo

Insumos para vacina
CoronaVac chegam ao
Brasil dia 26 de maio

Após o atraso e a paralisa-
ção da produção de vacina con-
tra a covid-19 por falta de in-

sumos, o Instituto Butantan in-
formou  na segunda-feira (17)
que um carregamento de ma-

téria-prima para a CoronaVac
chegará ao Brasil no dia 26 de
maio.                              Página 10
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Biden enviará
vacinas

aprovadas
nos EUA ao
exterior pela
primeira vez

O presidente dos Estados
Unidos Joe Biden anunciou na
segunda-feira (17) que irá en-
viar pelo menos 20 milhões de
doses de vacinas contra a co-
vid-19 para outros países até o
final de junho, marcando a pri-
meira vez em que o país com-
partilha vacinas autorizadas
para uso interno.

Biden anunciou que envia-
rá doses dos imunizantes da
Pfizer/BioNTech, da Moderna
e da Johnson & Johnson, além
de 60 milhões de doses da As-
traZeneca que ele já havia pla-
nejado enviar a outros países.

Ao contrário dos outros
imunizantes, a vacina da Astra-
Zeneca ainda não está autoriza-
da para uso nos Estados Unidos.

“Assim como na Segunda
Guerra Mundial a América
era o arsenal da democracia,
na batalha contra a pandemia
de covid-19 nossa nação será
o arsenal de vacinas”, disse
Biden.

O presidente observou que
nenhum outro país enviará
mais vacinas ao exterior do
que os Estados Unidos.

Os EUA administraram
mais de 272 milhões de doses
de vacina contra a covid-19 e
distribuíram aos Estados mais
de 340 milhões, de acordo
com dados federais atualizados
na manhã de segunda-feira.

Com quase 60% dos adul-
tos norte-americanos tendo
recebido pelo menos a primei-
ra dose, o país está bem à fren-
te de muitas nações como o
Brasil e a Índia, que estão de-
sesperados por mais doses e
lutando para controlar surtos
de covid-19.

Biden está sob pressão glo-
bal para compartilhar as vaci-
nas dos Estados Unidos, mas o
líder norte-americano insistiu
que precisava primeiro contro-
lar a pandemia “em casa”.
(Agencia Brasil)

SP faz parceria com o
Mercado Livre para

profissionalização e geração
de 5 mil empregos

O Governador João Doria
anunciou na segunda-feira (17),
em Cajamar, uma parceria com
o Mercado Livre que inclui in-
vestimento de R$ 4 bilhões pela
plataforma de e-commerce no
estado de São Paulo. Trata-se do
maior aporte privado ao longo do
mesmo ano desde o início da atu-
al gestão, com estimativa de 5

mil novos empregos até o final
de 2021.

“Essa ação conjunta com o
Mercado Livre é articulada,
360º, como agimos aqui no Go-
verno de SP. Por isso que o Se-
brae é nosso grande parceiro no
incentivo, na formação e no
acompanhamento do empreen-
dedorismo.                    Página 2

INPI acelera análise de
pedidos de patentes para

produtos de covid-19

Vacina é esperança para pôr
fim à pandemia, diz Queiroga
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SP faz parceria com o Mercado Livre para
profissionalização e geração de 5 mil empregos

O Governador João Doria
anunciou na segunda-feira (17),
em Cajamar, uma parceria com
o Mercado Livre que inclui in-
vestimento de R$ 4 bilhões pela
plataforma de e-commerce no
estado de São Paulo. Trata-se do
maior aporte privado ao longo
do mesmo ano desde o início da
atual gestão, com estimativa de
5 mil novos empregos até o fi-
nal de 2021.

“Essa ação conjunta com o
Mercado Livre é articulada,
360º, como agimos aqui no
Governo de SP. Por isso que
o Sebrae é nosso grande par-
ceiro no incentivo, na forma-
ção e no acompanhamento do
empreendedorismo; o Centro
Paula Souza no treinamento,
através das Etecs e das Fatecs;
os programas Empreenda Rá-
pido, Minha Chance e o finan-
ciamento do Banco do Povo
dentro dos programas de de-
senvolvimento econômico do
Estado; e a InvestSP, que é a
agência facilitadora. O empre-
endedor fala com uma única
fonte para a viabilização de
tudo, desde a aprovação ambien-
tal até financiamento, programa
de treinamento e qualificação de

mão de obra”, afirmou Doria.
O acordo também prevê par-

cerias para formação em quali-
ficação e empreendedorismo,
com oferta de cursos nas áreas
de vendas, logística e tecnolo-
gia. A empresa ainda vai ofere-
cer descontos para participantes
do Empreenda Rápido, progra-
ma da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do Estado
e Sebrae-SP.

No ano passado, o Mercado
Livre ajudou a formalizar mais
de 66 mil empresas que inicia-
ram suas vendas na plataforma.
Com o investimento recorde de
R$ 4 bilhões, a meta é gerar 5
mil empregos diretos em logís-
tica e tecnologia nas regiões de
Osasco, Cajamar e Louveira –
serão 400 vagas em TI, 4,1 mil
em logística e outras 400 em
setores diversos da empresa.

“Estamos entusiasmados
com o avanço das nossas parcei-
ras para ajudar a fomentar o de-
senvolvimento econômico do
estado de São Paulo, cientes do
impacto positivo deste aporte
para toda a nossa operação no
Brasil. Afinal, aqui estão locali-
zados 85% dos vendedores do
Mercado Livre no país e é tam-

bém onde mantemos grande par-
te dos nossos centros logísticos,
além da nossa sede em Osasco.
Este compromisso vai além do
aporte financeiro, pois nos pre-
ocupamos com o desenvolvi-
mento das comunidades onde
atuamos e apoiamos o empreen-
dedorismo investindo em educa-
ção e profissionalização” afir-
mou Fernando Yunes, Vice-Pre-
sidente Sênior e Líder do Mer-
cado Livre no Brasil.

“Este é o maior anúncio, re-
alizado nessa gestão, de inves-
timentos por uma empresa
em um ano. Estamos aqui jun-
tos honrando o compromisso
de gerar oportunidade de em-
prego e renda para a popula-
ção, apoiando nossos investi-
dores através de modelo des-
burocratizado, mas principal-
mente apoiando os empreen-
dedores e os trabalhadores
com qualificação profissio-
nal e microcrédito, para que
todos possam ter acesso a
emprego e renda, porque esta
é a melhor forma de dar dig-
nidade”, disse a Secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Patricia Ellen.

Desde setembro de 2016, a

InvestSP dá suporte à empresa
em projetos no estado de São
Paulo. “O Mercado Livre é líder
em um dos segmentos que mais
cresceu nas últimas décadas. São
Paulo continuará servindo como
principal hub de distribuição do
Mercado Livre, que certamente
alcançará novos recordes nos
próximos anos com a expansão
que vemos agora”, afirmou Wil-
son Mello Neto, Presidente da
agência estadual de promoção de
investimentos.

A parceria entre o Governo
do Estado e o Mercado Livre irá
oferecer 100 mil vagas para o
curso “Como vender online?”,
criado pelo Mercado Livre em
parceria com Centro Paula Sou-
za e Sebrae-SP, por meio do pro-
grama Empreenda Rápido. As
inscrições devem começar no
segundo semestre.

Já os estudantes das Etecs
e Fatecs das regiões de Caja-
mar, Louveira, Sorocaba e
Osasco serão direcionados
para as vagas abertas pelo pro-
grama Minha Chance. Além
disso, o Mercado Livre irá
apoiar o aperfeiçoamento dos
cursos de Logística do ensino
profissionalizante estadual.

Mais de 65 mil moradores de Botucatu
foram vacinados contra a covid-19

Mais de 65 mil moradores
de Botucatu, no interior paulis-
ta, foram vacinados contra a co-
vid-19 na segunda-feira, (17),
durante a campanha de vacina-
ção em massa para um estudo
com o imunizante Oxford/As-
traZeneca/Fiocruz. A expecta-
tiva do Ministério da Saúde
era vacinar 60 mil pessoas.

Em vídeo publicado nas re-
des sociais da prefeitura, o se-
cretário municipal de saúde,
André Spadaro, disse que fo-
ram aplicadas 65.932 doses de
vacina, mas o número ainda
pode ser maior, após acrescen-
tarem registros que foram fei-
tos manualmente por proble-
mas no sistema digital. “Agra-
decemos a toda a população
pela forte adesão à campa-

nha”, disse Spadaro.
Domingo, toda a população

adulta da cidade, entre 18 e 60
anos, foi imunizada para um
estudo com a vacina contra a
covid-19 desenvolvida pela
Oxford/AstraZeneca e Fio-
cruz. As pessoas com idade
acima de 60 anos não foram
incluídas no estudo porque já
estão vacinadas pelo Programa
Nacional de Imunizações (PNI).

Os menores de 18 anos ain-
da não serão ainda vacinados
porque, até o momento, não
houve estudos sobre a aplica-
ção do imunizante nesse pú-
blico. As gestantes também
não receberam a dose da va-
cina, seguindo orientação da
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), que não

recomenda a aplicação do
imunizante da AstraZeneca nes-
se grupo.

Para o estudo, o Programa
Nacional de Imunizações (PNI)
doou 80 mil doses da vacina
produzida no Brasil pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Além da vacinação, a pesquisa
prevê testagem da população e
sequenciamento genético do
vírus. A previsão é que o estu-
do dure oito meses, contando
com a aplicação da segunda dose
e o monitoramento das pessoas
imunizadas.

Além do Ministério da Saú-
de e da prefeitura de Botucatu,
participam do estudo a Univer-
sidade de Oxford, a Fiocruz, a
Universidade Estadual Paulista
(Unesp), o laboratório AstraZe-

neca, a Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e a Funda-
ção Bill e Melinda Gates.

A prefeitura de Botucatu ori-
enta os moradores já vacinados
a manterem os cuidados e as
medidas sanitárias. “Precisamos
continuar usando máscara ao
sair de casa, higienizando as
mãos frequentemente e evitan-
do aglomerações. A vacina reduz
muito as chances de desenvol-
ver a doença e desafoga o siste-
ma de saúde, mas relaxar agora
– mesmo com a vacina – signi-
fica aumentar as chances de con-
taminação”, diz a administração,
nas redes sociais.

Até este momento, a cidade
contabiliza 12.685 casos confir-
mados de covid-19, com 207
óbitos. (Agência Brasil)

Estado garante isenção de ICMS a
medicamentos para diálise, Aids e câncer

O Governador João Doria
anunciou a isenção de ICMS de
medicamentos usados nos tra-
tamentos de diálise, Aids e
câncer. Com isso, São Paulo
ampliou a atenção à saúde, já
que havia assegurado o regime
privilegiado do ICMS a remé-
dios da cesta básica, medica-
mentos genéricos e para com-
pras de insumos de hospitais
públicos, Santas Casas e rede

de atendimento do SUS.
“Com o ajuste fiscal promo-

vido pelo Governo e a melhora
na arrecadação do Estado, é pos-
sível termos os benefícios fis-
cais para a área da saúde, que é
prioritária para nós. Já havíamos
afirmado que toda e qualquer
revisão dos benefícios seria ana-
lisada caso a caso e promovida
quando o governo pudesse”, jus-
tifica Doria.

Em comunicado remetido à
Assembleia Legislativa do Esta-
do no dia 7 de maio, o Governo
de São Paulo também estendeu
a isenção do ICMS para a aqui-
sição de equipamentos e insu-
mos destinados às entidades be-
neficentes, assistenciais hospi-
talares e fundações privadas que
atendem hospitais públicos.

O comunicado enviado para
a Alesp obedece a lei 17.293/

20, referente ao ajuste fiscal, que
prevê que novos benefícios fis-
cais e financeiros-fiscais só se-
rão concedidos após manifesta-
ção do Poder Legislativo. Por
este motivo não foi necessário
o envio de novo projeto de lei. A
Alesp precisa apenas referendar
os dois decretos para ratificar os
convênios aprovados pelo Con-
faz (Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária).

O ano de 2020, marcado pela
escalada da pandemia, foi tam-
bém tempo de aprendizado e su-
peração para os alunos das Es-
colas Técnicas Estaduais
(Etecs). A adaptação ao ensino
online e a conquista de mais au-
tonomia foram habilidades ne-
cessárias, que serviram para aju-
dar no ingresso às universidades.
Levantamento do Centro Paula
Souza aponta que jovens de 140
Etecs conquistaram 2.033 vagas
em instituições públicas de En-
sino Superior do País. Desse
total, 1.452 foram em universi-
dades paulistas e 581 em facul-
dades de outros estados ou ins-
tituições federais.

A Etec Rubens de Faria e
Souza, de Sorocaba, registrou 26
aprovações. João Pedro Vilhena
concluiu o Ensino Médio na uni-
dade e é um dos calouros que
está comemorando o resultado.

Prodígio e resiliente, o jovem
foi aprovado para Medicina na
Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (Unesp),
no ano anterior, mas resolveu
persistir e tentar uma vaga no
mesmo curso na Universidade
de São Paulo (USP). Em 2021,
entrou na batalha disputando uma
vaga com outros 154 candidatos
e foi aprovado em segundo lu-
gar na USP da capital.

Com muito entusiasmo, João
Pedro já está assistindo às aulas
e elogia a receptividade dos pro-
fessores e veteranos e as opor-
tunidades de extensão universi-
tária da faculdade. “São ativida-
des em unidades de saúde onde
começarei a praticar desde o pri-
meiro ano do curso”. Gás e dis-
posição não faltam ao jovem
que, além de 8 horas diárias de
aulas, trabalhos e provas, ainda
arruma tempo para ser voluntá-

rio no cursinho popular MedEn-
sina e ajudar quem não pode pa-
gar um curso preparatório para
o vestibular.

Outro calouro que pode es-
colher em qual universidade es-
tudar é Lucas Galbier, que con-
cluiu o curso técnico de Infor-
mática Integrado ao Médio na
Etec de Vargem Grande do Sul,
e foi aprovado para o curso de
Física em onze instituições
públicas: UFSCar, Unifal,
Furg, UFMT, UFMS, UEPB,
Cefet, IFMG de Ouro Preto,
IFSP de São João da Boa Vista,
IF de Pernambuco e IF de San-
ta Catarina.

Lucas relembra que, no iní-
cio do Ensino Médio, queria ser
engenheiro civil, mas gostava
tanto das aulas de física na Etec
que mudou de planos. “A forma
criativa como nos ensinavam e a
paixão dos professores pela dis-
ciplina me ganharam”, explica.

Com brilho nos olhos, Lucas
se recorda da aula em que o edu-
cador fez um balão de papel voar
pela sala movido apenas pelo

calor da fumaça. “Foi sensaci-
onal e o mais impressionante
é que esse professor faz isso
todos os dias e sempre com
um sorrisão no rosto.” O mes-
tre que inspirou Lucas é Fabi-
ano Donizete, que dá aulas na
unidade há mais de dez anos.
O futuro físico está cheio de
planos, como dar aulas depois
de concluir a licenciatura e fa-
zer mestrado e doutorado em
Astrofísica.

A Etec de Vargem Grande do
Sul inspirou outra aluna a optar
pela área de ciências. Bianca
Sagiorato foi aprovada em pri-
meiro lugar para o curso de Bi-
otecnologia da Universidade
Federal de São Carlos (UFS-
Car). Ela cursou o curso técni-
co de Informática para Web In-
tegrado ao Médio (Etim) e o
técnico de Administração. “O
apoio dos meus professores
ajudou não só no Vestibular,
mas também na minha adapta-
ção ao momento do isolamen-
to social”, afirma.

Egressos das Etecs brilharam

também nas Artes. Laurie de Oli-
veira Pereira, ex-aluna do Ensi-
no Médio da Etec de Embu, pas-
sou em primeiro lugar nos cur-
sos de Música da Universidade
Estadual de Campinas (Uni-
camp) e da USP. A jovem optou
por estudar no interior, onde o
curso tem modalidade bachare-
lado com habilitação em vio-
lão – instrumento que estuda há
três anos. Com apenas 17 anos,
Laurie é a mascote da turma,
que tem pessoas bem mais ve-
lhas e experientes, inclusive,
com muitos anos de estudo em
conservatórios.

Além da experiência musical
e da vivência com a mãe, que é
professora de órgão, Laurie atri-
bui a boa colocação à perfor-
mance como vestibulanda: “Com
o ensino online eu tive de apren-
der a estudar sozinha e ganhei
tempo para me dedicar ao vesti-
bular”, afirma. A música entrou
na vida dela por meio de uma
bolsa da organização social Pro-
jeto Guri. Desde que ela se des-
ligou a associação, passou a es-

tudar sozinha.
Outra história inspiradora é

da ex-aluna da Etec de Araçatu-
ba Estela Gasparotto, aprovada
em Medicina da USP de Bauru e
Unicamp. Moradora da cidade
de Braúna, a jovem rodava 86
quilômetros nos primeiros anos
do Ensino Médio para assistir às
aulas. No último ano, ela chega-
va a estudar mais de dez horas
por dia para se preparar para o
vestibular.

Além da disciplina, Estela
procurou manter algumas práti-
cas para entrar em uma das uni-
versidades mais concorridas do
país: “Fazia provas de diferentes
vestibulares, corrigia as ques-
tões para direcionar o estudo
para os pontos mais fracos e pro-
curava manter o conteúdo em dia
para não acumular”, conta a es-
tudante, que ressalta ainda a im-
portância de se comportar nas
aulas online como se fossem
presenciais. “Não menos impor-
tante é a organização dos horá-
rios e deixar um tempo para o
descanso”, finaliza.

CÂMARA  (SP)
Ricardo Nunes, ex-vereador e agora prefeito de São Paulo

(MDB) iniciou ontem seu mandato dizendo que vai governar pra
toda a população da cidade e que respeitará a memória e os dese-
jos do reeleito Bruno Covas (PSDB), falecido no dia 16 maio
2021

.
PREFEITURA  (SP)
Ricardo Nunes, agora prefeito de São Paulo (MDB) deve va-

lorizar ainda mais as 3 mulheres que já são e que vão ser ainda
mais importantes na sua gestão : a esposa Regina, agora 1ª Dama
do município e as fiéis e discretas Janice (secretária) e Adriana
(jornalista)

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Ricardo Nunes, agora prefeito de São Paulo (MDB) deve de-

tonar um processo de muito mais candidaturas em 2022 de depu-
tados que migrem pro partido via ‘janela’ eleitoral, vereadores e
prefeitos pra compor um chapão pro Parlamento paulista (2023 -
2026)

.
GOVERNO  (SP)
Ricardo Nunes, agora prefeito de São Paulo (MDB), já pro-

vocou a incorporação do MDB no Secretariado do João Doria
(SPDB ‘liberal de centro’) : o deputado estadual Itamar Borges,
que presidiu a Frente Parlamentar do Agronegócio assumirá a
Pasta da Agricultura

.
CONGRESSO  (BR)
Ricardo Nunes, agora prefeito de São Paulo (MDB), é um

cristão que crê muito no plano espiritual. Em 2018 acabou fican-
do na 1º suplência pra Câmara dos Deputados. Tivesse assumido,
hoje não teria construído a história que o levou ao cargo que as-
sumiu ontem

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
Ricardo Nunes, agora prefeito de São Paulo (MDB), vai dar

ao ex-Presidente Temer a condição de negociar composições pra
que o partido cresça nos Estados, especialmente se voltarem as
coligações partidárias pra 2022. A relação com Bolsonaro é res-
peitosa

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Ricardo Nunes, agora prefeito de São Paulo, vai levantar a

bandeira do MDB (do ex-Presidente Michel Temer), pra a partir
da Capital possa ser de novo uma legenda poderosa como foi du-
rante os governos estaduais do Montoro, do Quércia e do seu
eleito Fleury (1983 - 1994)

.
HISTÓRIAS
Antônio Carlos Rodrigues fez ontem 71 anos de idade. Ele

foi vereador e presidente da Câmara paulistana, senador e minis-
tro (Transportes). ACR é um dos únicos políticos profissionais
cuja palavra dada é o maior patrimônio. Em 2022 vai disputar a
Câmara dos Deputados

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via In-
ternet, desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando refe-
rência das liberdades possíveis. Twitter  @cesarnetoreal - Email
cesar.cesarneto.com
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OMS: longas horas de trabalho
aumentam risco de morte

Um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) concluiu que, em
2016, 745 mil pessoas morreram por acidente vascular cerebral
(AVC) ou por doenças cardíacas em consequência das longas
horas de trabalho. No momento em que a pandemia mudou pro-
fundamente o mundo laboral, os especialistas alertam para um
aumento dos riscos associados às longas horas de trabalho e ape-
lam à adoção de uma legislação que limite a carga horária.

No primeiro estudo global sobre os efeitos dos horários ex-
cessivos na saúde dos trabalhadores, a OMS e a OIT concluíram
que trabalhar 55 ou mais horas por semana aumenta em 35% o
risco de morte por AVC e em 17% por doença cardíaca, em com-
paração com uma semana de trabalho de 35 a 40 horas.

Em 2016, o estudo estima que 745 mil pessoas foram víti-
mas de doenças provocadas pelo excesso de horas de trabalho:
398 mil morreram de AVC e 347 mil de doenças cardíacas. En-
tre 2000 e 2016, o número de mortes por doenças cardíacas
devido a longas horas de trabalho aumentou 42% e por AVC, 19%.

A pesquisa, publicada na segunda-feira (17) na revista cientí-
fica Environmental International, mostrou ainda que 72% das
mortes em consequência da jornada extensa correspondiam a
homens com idades entre 60 e 79 anos, que trabalharam 55 ou
mais horas por semana entre os 45 e 74 anos.

Segundo o estudo, as pessoas que vivem no Sudeste Asiático
e na região do Pacífico Ocidental foram as mais afetadas. Nas
regiões com mais leis regulamentadas que limitam as horas de
trabalho, como a Europa ou a América do Norte, a incidência de
mortes por problemas cardiovasculares é menor.

A OMS e a OIT estimam que quase um em cada dez trabalha-
dores em todo o mundo (cerca de 480 milhões) tem de traba-
lhar mais de 55 horas por semana e esse número está aumen-
tando, pondo ainda mais pessoas em risco de invalidez e mor-
te precoce.

Pandemia
Essa tendência pode ser ainda mais agravada devido à pande-

mia de covid-19, que mudou profundamente o mundo laboral.
Embora o estudo não tenha incluído o período da pandemia, a
OMS lembra que o recurso ao teletrabalho e a desaceleração
econômica podem ter aumentado os riscos associados às longas
horas de trabalho.

“Temos provas que demonstram que quando os países entram
em confinamento, o número de horas de trabalho aumenta em
cerca de 10%”, explica Frank Pega, funcionário da OMS envol-
vido no estudo.

“A pandemia de covid-19 mudou significativamente a manei-
ra como muitas pessoas trabalham”, disse o diretor-geral da
OMS, Tedros Adhanom. Para ele, o teletrabalho passou a ser ado-
tado em vários setores e, muitas vezes, vai além das fronteiras
entre casa e trabalho. “Além disso, muitas empresas foram for-
çadas a reduzir ou encerrar atividades para economizar dinheiro
e as pessoas que permanecem empregadas acabam por trabalhar
mais horas. Nenhum trabalho compensa o risco de acidente vas-
cular cerebral ou de doença cardíaca. Governos, entidades pa-
tronais e trabalhadores precisam trabalhar juntos para chegar a
um acordo sobre limites e proteger a saúde dos trabalhadores”,
pediu Tedros Adhanom.

Maria Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública,
Ambiente e Determinantes Sociais da OMS, alerta que “traba-
lhar 55 horas ou mais por semana é um sério risco para a saúde”
e afirma que “está na hora de acordarmos para o fato de que lon-
gas horas de trabalho podem levar à morte prematura”.

Diante das conclusões do estudo, a Organização das Nações
Unidas (ONU) apelou esta segunda-feira a todos os países do
mundo para que adotem uma legislação que limite as jornadas
em todos os setores.

Frank Pega explica que o limite de horários seria inclusiva-
mente benéfico para a entidade patronal, uma vez que demons-
trou aumentar a produtividade. “É realmente uma escolha inteli-
gente não aumentar a carga horária de trabalho durante uma crise
econômica”, diz o funcionário da OMS. (Agencia Brasil)

Ataque aéreo israelense mata
comandante da Jihad

Islâmica em Gaza
Um ataque aéreo israelense matou um importante comandante

do grupo militante Jihad Islâmica em Gaza na segunda-feira (17),
informaram militares israelenses.

A morte de Hussam Abu Harbeed, comandante da divisão norte
da Jihad Islâmica, provavelmente provocará uma resposta feroz do
grupo militante, enquanto Israel continua com ataques constantes
contra os governantes islâmicos do enclave, o Hamas.

Em declaração confirmando que Harbeed foi morto, os mili-
tares israelenses disseram que ele “estava por trás de vários ata-
ques terroristas de mísseis antitanque contra civis israelenses”.

Os militares afirmaram que esses ataques incluíram um no pri-
meiro dia da atual rodada de combates, que feriu um civil em Israel.

Harbeed foi comandante da Jihad Islâmica por 15 anos, dis-
seram os militares.

No domingo (16), um ataque aéreo de Israel na Faixa de Gaza
destruiu várias casas e matou pelo menos 42 palestinos incluindo
dez crianças, disseram autoridades de saúde, enquanto militantes
disparavam foguetes contra Israel. Já são oito dias de combates.

Os militares israelenses disseram que as vítimas civis não
foram intencionais. Eles afirmaram que seus jatos atacaram um
sistema de túneis usado por militantes, que desabou derrubando
as casas.

O Hamas, grupo militante que controla Gaza, chamou isso de
“matança premeditada”.

Enquanto o Conselho de Segurança da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) se reunia para discutir a pior violência no
local em anos, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Ne-
tanyahu, disse que a campanha de Israel em Gaza continuava com
“força total”.

O número de mortos em Gaza saltou para 192, incluindo 58
crianças, disse o Ministério da Saúde, em meio a um intenso
ataque aéreo e de artilharia israelense desde o início dos comba-
tes na última segunda-feira (10). (Agencia Brasil)

As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Cen-
tral (BC) elevaram a projeção
para o crescimento da econo-
mia brasileira este ano de
3,21% para 3,45%.

Para o próximo ano, a expec-
tativa para Produto Interno Bru-
to (PIB) - a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país - é de crescimento de 2,38%,
ante a previsão da semana passa-
da de 2,33%. Em 2023 e 2024, o
mercado financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 2,5%.

As estimativas estão no bo-
letim Focus de segunda-feira
(17), pesquisa divulgada sema-

nalmente pelo BC, com a proje-
ção para os principais indicado-
res econômicos.

Inflação
A previsão do mercado finan-

ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) deste ano subiu de
5,06% para 5,15%.

Para 2022, a estimativa de
inflação passou de 3,61% para
3,64%. Tanto para 2023 como
para 2024 a previsão para o ín-
dice é de 3,25%.

A estimativa para 2021 está
próxima do limite superior da
meta de inflação que deve ser

perseguida pelo BC. O centro da
meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de
3,75%, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, fi-
xada atualmente em 3,5% ao ano
pelo Comitê de Política Mone-
tária (Copom).

Para o mercado financeiro,

a expectativa é de que a Selic
encerre 2021 em 5,5% ao ano.
Para o fim de 2022, a estimativa
é de que a taxa básica suba para
6,5% ao ano. Na semana passa-
da, a expectativa era 6,25% ao
ano. E para o fim de 2023 e
2024, a previsão permanece em
6,5% ao ano.

Câmbio
A expectativa para a cotação

do dólar caiu de R$ 5,35 para R$
5,30 ao final deste ano. Para o
fim de 2022, a previsão é de que
a moeda americana fique em R$
5,35. A previsão anterior era R$
5,40. (Agencia Brasil)

Taxas públicas e multas poderão
ser quitadas com PicPay

O cidadão tem uma opção
adicional para quitar taxas, con-
tribuições e multas federais por
meio do celular. Plataforma di-
gital de pagamento de serviços
públicos federais, o PagTesou-
ro passou a oferecer o uso da
carteira digital PicPay na opção
cartão de crédito.

O PagTesouro substitui a
Guia de Recolhimento da União
(GRU) e está em testes desde
outubro de 2019. Desde março,
a plataforma permite pagamen-
tos com o Mercado Pago, car-
teira digital disponível no site

Mercado Livre.
Desde novembro do ano pas-

sado, o PagTesouro permite pa-
gamentos por meio do Pix, sis-
tema de pagamentos instantâne-
os do Banco Central (BC).

Entre os órgãos que aderiram
ao PagTesouro, estão o Institu-
to Nacional de Propriedade In-
dustrial (Inpi), o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a Secretaria de Pesca e
Aquicultura, o Departamento da
Polícia Rodoviária Federal
(DPRF), a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) e
o Comando do Exército.

Nos últimos dois meses, sete
órgãos aderiram à plataforma:
Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE-BA), Fundo do Ser-
viço Militar, Comando da Aero-
náutica, Fundo do Exército, Ins-
tituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro), Fundação Alexandre Gus-
mão e Jardim Botânico do Rio
de Janeiro.

Desenvolvido em parceria

com o Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados (Serpro),
o PagTesouro permite o paga-
mento, por meio de débito ins-
tantâneo ou do cartão de cré-
dito, de serviços como impor-
tação de produtos, certifica-
ção, registro de patentes, ven-
da de ingressos em parques
nacionais, além das multas
eleitorais, de trânsito, ambi-
entais e inscrições de cursos
e concursos. Todo o procedi-
mento é digital, com a transa-
ção sendo compensada imedi-
atamente. (Agencia Brasil)

FGV: atividade econômica
cresceu 1,7% no 1º trimestre

A atividade econômica cres-
ceu 1,7% no primeiro trimestre
de 2021, na série dessazonaliza-
da, em comparação com o quar-
to trimestre de 2020. Na com-
paração com o primeiro trimes-
tre do ano passado, o crescimen-
to foi de 1,6%. Levando em con-
ta o mês de março, houve queda
de 2,1% em relação a fevereiro
e crescimento de 5,2% na com-
paração com março de 2020.

Os dados são do Monitor do
Produto Interno Bruto (PIB),
divulgado  na segunda-feira (17)
pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV). De acordo com
o coordenador do Monitor do
PIB-FGV, Claudio Considera, o
desempenho positivo na compa-
ração com o trimestre anterior
surpreendeu, embora mostre a
fragilidade do crescimento na
comparação mensal, em decor-
rência da pandemia de covid-19.

“Este crescimento foi ob-
servado tanto nos três grandes
setores de atividade, quanto nos
componentes da demanda. No
entanto, na comparação mensal,
o fraco desempenho de março,
frente a fevereiro mostra a fra-

gilidade deste crescimento,
dado o acirramento das medidas
de isolamento social em diver-
sas cidades brasileiras. A neces-
sidade de adoção de novas me-
didas de isolamento foi devida à
piora da pandemia no Brasil,
com o aumento do número de
casos de contágio e de mortes a
partir do final de fevereiro”.

Para o economista, os resul-
tados evidenciam a importância
de se acelerar a vacinação da
população contra a covid-19,
como primeiro passo “para que
a economia possa crescer de
forma mais sustentável a longo
prazo”.

O Ibre/FGV informa que
houve a necessidade de se fazer
um ajuste sazonal adicional na
análise apresentada  devido à in-
fluência da pandemia em 2020
e em 2021. Caso contrário, o
resultado do trimestre seria de
1%, se fossem usados os mes-
mos fatores sazonais aplicados
até 2019. Com os mesmos fa-
tores, a variação de março seria
positiva em 2,6%.

Em valores, a estimativa para
o PIB do primeiro trimestre de
2021 foi de R$ 2,113 trilhões.

Indicadores
Os dados do Ibre/FGV indi-

cam que o consumo das famíli-
as diminuiu 1,2% no 1º trimes-
tre, em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. Por seto-
res, houve crescimento apenas
no consumo de produtos durá-
veis, de 8,2%, o que contribui
com 0,8% de aumento no indi-
cador. O consumo de serviços
pelas famílias continua como o
principal responsável pelo de-
sempenho negativo global do
consumo, com queda de 2,8%.

A formação bruta de capital
fixo cresceu 10,4% no primei-
ro trimestre, na comparação anu-
al. Todos os componentes do in-
dicador tiveram aumento, com
destaque para máquinas e equi-
pamentos, devido à importação
de plataformas de exploração de
petróleo.

No mesmo período, a im-
portação subiu 6,5%, influenci-
ada pelo crescimento elevado de
bens intermediários e produtos
da extrativa mineral. A importa-
ção de serviços segue em que-
da, apesar de menor do que as
registradas no segundo semes-

tre do ano passado.
A exportação cresceu 0,5%

no primeiro trimestre deste ano,
em comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. As princi-
pais contribuições para a ligeira
alta foram dos setores de bens
de capital e de bens de consu-
mo, impulsionados pelo cresci-
mento do consumo de não durá-
veis e de duráveis. Os produtos
agropecuários, os bens interme-
diários e os serviços apresenta-
ram queda na exportação no pe-
ríodo analisado.

A taxa de investimento no
primeiro trimestre de 2021 foi
de 17,1%, em valores correntes.
Com isso, a média das taxas de
investimento trimestrais desde
o 1º trimestre de 2000 ficou em
17,9% e a média das taxas de
investimento trimestrais desde
o 1º trimestre de 2015 ficou em
15,8%.

O instituto informou que
nesta divulgação ainda não fo-
ram atualizadas as informações
referentes as alterações na con-
tabilização das plataformas de
exploração de petróleo na for-
mação bruta de capital fixo.
(Agencia Brasil)

Inflação pelo IGP-10 sobe de 1,58%
em abril para 3,24% em maio

O Índice Geral de Preços–10
(IGP-10), indicador nacional calcu-
lado pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), teve alta de 3,24% em maio
deste ano, acima do 1,58% de abril.
Com o resultado de maio, o índice

acumula inflação de 12,7% no ano
e de 35,91% em 12 meses.

A alta de abril para maio foi pu-
xada pelos preços no atacado, me-
dido pelo Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA), cuja inflação

subiu de 1,79% para 4,2% em maio.
Os preços no varejo e na

construção apresentaram infla-
ção mais moderada em maio em
relação a abril. O Índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC), que

mede o varejo, caiu de 0,87%
em abril para 0,35% em maio.

Já o Índice Nacional de Cus-
to da Construção recuou de
1,24% para 1,02% no período.
(Agencia Brasil)

FNDE repassa recursos a escolas
para compra de livros didáticos

O Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE),
autarquia federal vinculada ao
Ministério da Educação (MEC),
realizou o pagamento de R$
115,2 milhões referentes à aqui-
sição de livros destinados às es-
colas públicas de educação bási-
ca por meio do Programa Nacio-
nal do Livro e do Material Didá-
tico (PNLD). Os valores se re-

ferem ao mês de abril e constam
do Balanço Mensal de Ações do
FNDE, divulgado pelo próprio
Fundo na segunda-feira (17).

O PNDL é uma ação do MEC
em parceria com o FNDE, que
visa avaliar e disponibilizar
obras didáticas, pedagógicas e
literárias, entre outros materiais
de apoio à prática educativa, de
forma sistemática, regular e gra-

tuita, às escolas públicas de edu-
cação básica das redes federal,
estaduais, municipais e distrital,
e também às instituições de edu-
cação infantil comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos e conveniadas ao
poder público.

Para participar do programa,
as redes de ensino municipal,
estadual, distrital e as escolas

federais, representadas por seus
dirigentes, devem formalizar
adesão manifestando o interes-
se em receber os materiais do
PNLD e comprometendo-se a
executar as ações previstas, de
acordo com a legislação. As re-
des de ensino e escolas federais
que já têm adesão formalizada
não precisam repetir o proces-
so. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2021
1. Dia, Hora e Local: 27/04/2021, às 8:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Funchal, 129, 4º andar, conjunto 
4A, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: João Pedro Cavalcanti Pereira e Secretário: Nilton Bertuchi. 4. Publicações: Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. 5. Ordem do Dia: (A) em AGO: (i) 
tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020; (ii) deliberar acerca da destinação do lucro, distribuição 
de dividendos e constituição de reserva legal; e (B) em AGE: Deliberar sobre propostas do Conselho de Administração, a 
saber: I – Com relação à Companhia: (I.1) conversão da reserva de capital, no montante de R$ 476.540,61, em capital 
social, com a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (I.2) consolidação do Estatuto Social da Companhia; II – Com 
relação às subsidiárias da Companhia: (II.1) conversão em capital social de recursos das contas de Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital – AFAC de cada uma das subsidiárias da Companhia: (aa) Bonfim Geração e Comércio de 
Energia SPE S.A. (“Bonfim”), (bb) Cantá Geração e Comércio de Energia SPE S.A. (“Cantá”), (cc) Pau Rainha Geração e 
Comércio de Energia SPE S.A. (“Pau Rainha”), e (dd) Santa Luz Geração e Comércio de Energia SPE S.A. (“Santa Luz”), 
(em conjunto, as “Subsidiárias”, e, isoladamente, “Subsidiária”), com a emissão de novas ações a serem integralizadas 
mediante a conversão de tais saldos em capital social e a alteração do artigo 5º dos respectivos estatutos sociais; (II.2) 
inclusão das atividades de geração de energia elétrica e produção e distribuição de vapor no objeto social de cada uma 
das Subsidiárias, com a alteração do artigo 3º dos respectivos estatutos sociais; e (III) autorizar a prática dos atos 
necessários ao cumprimento integral das deliberações. 6. Deliberações aprovadas por unanimidade: (A) em AGO: (i) 
Aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras. Fica consignado que o estatuto social de cons-
tituição da Companhia foi registrado em sessão da JUCESP, em 28/01/2020, inexistindo contas de exercícios anteriores 
a serem aprovadas. (ii) Tendo em vista a apuração de prejuízo no exercício social em questão, fica prejudicada qualquer 
deliberação de destinação do lucro e/ou de distribuição de dividendos. Adicionalmente, não há valor a ser destinado para 
a conta de reserva legal da Companhia. (B) em AGE: I – Com relação à Companhia: (I.1) Aprovar a proposta do Conselho 
de Administração para conversão da reserva de capital, no montante de R$ 476.540,61 em capital social, mediante a 
emissão de 476.540 novas ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, com valor de subscrição de R$ 1,00 
por ação, remanescendo saldo de R$ 0,61 na conta de reserva de capital. As ações emitidas são neste ato totalmente 
subscritas e integralizadas pelos acionistas, na proporção do número de ações que possuem sendo: (i) 250.184 ações 
ordinárias, sem valor nominal, subscritas e integralizadas por XP Infra III Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura, nos termos do Boletim de Subscrição (Anexo I); (ii) 154.904 ações ordinárias sem valor nominal, 
subscritas e integralizadas por Siguler Guff Emerging Markets Energy Opportunities Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia, nos termos do Boletim de Subscrição (Anexo II); e (iii) 71.452 ações ordinárias sem 
valor nominal, subscritas e integralizadas por Lyon Capital I Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura, 
nos termos do Boletim de Subscrição (Anexo III). Os acionistas aprovam a alteração do Capital Social da Companhia 
de R$ 160.000.000,00, representado por 160.000.000 ações ordinárias sem valor nominal, para R$ 160.476.540,00, 
representado por 160.476.540 ações ordinárias sem valor nominal, sendo: (i) 84.250.184 ações ordinárias, sem valor 
nominal, de titularidade do XP Infra III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura; (ii) 52.164.504 
ações ordinárias sem valor nominal, de titularidade do Siguler Guff Emerging Markets Energy Opportunities Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia; e (iii) 24.061.852 ações ordinárias sem valor nominal, de titularidade do 
Lyon Capital I Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura. Assim, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da companhia é de R$ 160.476.540,00, representado 
por 160.476.540 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas pelo valor de 
R$ 1,00 cada. § 1º. As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Cada ação ordinária nominativa dará o direito a 
um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas. § 2º. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela 
Companhia.” (I.2) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia (Anexo IV). II – Com relação às Subsidiárias. 
(II.1) Aprovar a proposta do Conselho de Administração para conversão em capital social dos recursos constantes das 
contas de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC de cada uma das Subsidiárias da Companhia, com a 
emissão de novas ações a serem integralizadas mediante a conversão dos saldos de tais contas em capital social em 
conformidade com os valores constantes do Anexo V a esta ata, ficando também aprovada a consequente alteração do 
artigo 5º dos respectivos estatutos sociais para refletir tais aumentos; (II.2) Aprovar a proposta de inclusão das atividades 
de geração de energia elétrica e produção e distribuição de vapor no objeto social de cada uma das Subsidiárias, com 
a consequente alteração do artigo 3º dos respectivos estatutos sociais, que passam a vigorar com a redação constante 
do Anexo V a esta ata. (III) Autorizar a prática, pelos diretores da Companhia e/ou procuradores constituídos, de todos 
e quaisquer atos necessários ao cumprimento integral das deliberações acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que foi lida, conferida, achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 
27/04/2021. Mesa: João Pedro Cavalcanti Pereira: Presidente; Nilton Bertuchi: Secretário. Acionistas: XP Infra III Fundo 
de Invest. em Participações em Infraestrutura Por XP Vista Asset Management Ltda., Túlio Azevêdo Machado; Siguler 
Guff Emerging Markets Energy Opportunities Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Por Modal 
Asset Management Ltda., Marcelo Miranda Braga, Priscila Lazzarini Guimarães; Lyon Capital I Fundo de Investimento em 
Participações Infraestrutura Por Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Gustavo Tonetti, Alberto 
Garcia Roche. JUCESP – Registrado sob o nº 199.618/21-5 em 30/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

PURURUCA EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES S.A.
“Em Constituição”

Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Pururuca
Empresa de Participações S.A. 1. DATA E LOCAL: 02.02.2010 às 10hs., em São
Paulo, SP, na Rua Líbero Badaró, 377, cj. 909, Centro, São Paulo, Capital, CEP 01009-
000. 2. PRESENÇAS: Subscritores representando 100% (cem por cento) do capital
social, a saber: 2.1. Ruth Carolina Rodrigues Sgrignolli, brasileira, advogada,
convivente, portadora de Cédula de Identidade RG n°27.224.889-7-SSP-SP, inscrita
no CPF sob n°269.093.768-97, domiciliada na Rua Maranhão, 382, ap. 81, São Paulo,
CEP 01240-001. 2.2. Maria Regina Cagnacci de Oliveira, brasileira, solteira,
advogada, portadora da cédula de identidade n.°9.867.211-3, inscrit a no CPF sob n.°
989.272.488-72, residente e domiciliada na Rua Líbero Badaró, cj. 907, Centro, Capital,
CEP 01009-000. 3. MESA: Presidente: Ruth Carolina R. Sgrignolli; Secretária:
Maria Regina C. de Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: 4.1. Constituição de uma sociedade
anônima fechada, com denominação “PURURUCA EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES
S.A.”, com subscrição de ações. 4.2. Discussão e votação do Estatuto Social. 4.3.
Leitura da lista de subscrição e conferência do recibo de depósito. 4.4. Eleição da
diretoria. 4.5. Discutir outros assuntos de interesse social. 5. DELIBERAÇÕES: Após
distribuídos o projeto do Estatuto Social e os Boletins de Subscrição, foram adotadas,
expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, pelos presentes as
seguintes deliberações: 5.1. O projeto do Estatuto Social foi discutido e aprovado,
tendo a Presidente declarado constituída a sociedade anônima fechada, a ser regida
pelo Estatuto Social, que integra a presente como ANEXO I. 5.2. O capital social
subscrito será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) ações
ordinárias e 5.000 (cinco mil) ações preferenciais. 5.3. A integralização das ações
subscritas se fará em dinheiro nesta data. 5.4. À luz dos boletins de subscrição
colocados à disposição das presentes, foi subscrito e integralizado 100% do capital
social. 5.5. Foram eleitos os membros da Diretoria, com mandato de 03 (três) anos:
Diretora: Ruth Carolina R. Sgrignolli, Diretora Maria Regina C. de Oliveira,
qualificados; sendo dispensada a instalação do Conselho Fiscal. 5.6. Os Membros da
Diretoria declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
fé pública, ou a propriedade. 5.7. A remuneração da Diretoria será de um salário
mínimo para cada Diretor. 6. SEDE SOCIAL: A sede social será inicialmente localizada
na Rua Líbero Badaró, 377, cj.909, sala 01, São Paulo, SP, CEP 01009-000, sendo que
sua eventual mudança ficará a critério da Diretoria. 7. ENCERRAMENTO: Cumpridas
as formalidades legais, fica constituída a sociedade. Nada mais havendo a tratar, a
sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, sendo os seus anexos autenticados
pela Mesa. Lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 8. ASSINATURAS:
Mesa: Presidente - Sra. Ruth Carolina R. Sgrignolli; Secretária - Sra. Maria Regina
Cagnacci de Oliveira. Acionistas: Sra. Ruth Carolina R. Sgrignolli e Sra. Maria
Regina Cagnacci de Oliveira. Membros da Diretoria: Sra. Ruth Carolina R.
Sgrignolli e Sra. Maria Regina Cagnacci de Oliveira. A presente ata é cópia fiel do
original lavrado em livro próprio. Mesa: Ruth Carolina R. Sgrignolli – Presidente;
Maria Regina C. De Oliveira – Secretária; Acionistas: Ruth Carolina Rodrigues
Sgrignolli; Maria Regina Cagnacci de Oliveira - advogada

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 31/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na 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 11-2791-
2274, 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 21/11/66 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.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
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 a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, 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: 718 - Contrato: 840720084246-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARIO DANEZI, BRASILEIRO, APOSENTADO, RG. 3.452.818-SSP-
SP, CPF: 098.140.358-15, CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO DE BENS,
ANTES DA LEI 6.515/77 COM ANTONIA MARIA DANEZI, BRASILEIRA, VENDEDORA,
RG. 11.592.522-3-SSP/SP, CPF: 013.696.188-67. Imóvel sito à: RUA OTELO AUGUSTO
RIBEIRO, Nº 707 (Nº 771 ATUAL NÃO OFICIAL), APARTAMENTO nº 103, 10º
PAVIMENTO, BLOCO NORTE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUAIANAZES,
DISTRITO DE GUAIANAZES, SÃO PAULO/SP. Com a área privativa de 52,4300m2,
área comum de 42,1371m2, área total de 94,5671m2 e fração ideal do terreno de
0,605069520%. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

São Paulo, 11 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

 11, 18 e 31/05/2021
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ISEC SECURITIZADORA S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 108ª série da 4ª Emissão da Isec 
Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 07 de junho de 2021, às 16:00 horas, 
de modo exclusivamente digital conforme disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, através da 
plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams (“Teams”), a ser enviado o link para conexão gerado pela 
Emissora, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), 2 (duas) horas antes 
da reunião, a fi m de, deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: (i) A decretação ou 
não, do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário nº SCRZ01 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, em 
razão da não conclusão do Empreendimento imobiliário, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 
contatos do prazo máximo previsto no Cronograma Físico – Financeiro, nos termos da cláusula 5.1.item n) da referida 
CCB; (ii) Em caso de aprovação pela não decretação do Vencimento Antecipado da CCB e dos CRI, a aprovação do 
Novo Cronograma Físico Financeiro (“Novo Cronograma Físico Financeiro”) a ser apresentado em assembleia, de 
forma a substituir o Cronograma Físico Financeiro descrito no Anexo III do Contrato de Cessão de Créditos; (iii) A 
autorização ou não, para liberação dos Valores Retidos, referente ao mês de maio de 2021 sem observar o atraso 
no Cronograma Físico Financeiro e as regras estabelecidas no Contrato de Cessão de Créditos; e, (iv) Autorizar a 
Emissora e o Agente Fiduciário a tomarem todas as providências necessárias para viabilizar as deliberações da presente 
Assembleia. Quórum: O quórum de aprovação em primeira convocação desta Assembleia de Titulares dos CRI, deverá 
ser por Titulares de CRI que representem maioria simples dos CRI em Circulação e em qualquer convocação subsequente, 
por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos CRI presentes na assembleia, desde que os 
presentes em qualquer Assembleia Geral de Titulares dos CRI, em segunda convocação, representem, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) dos CRI em Circulação. Tendo em vista que a assembleia será sediada de forma remota com o 
Teams, acima mencionado, pedimos aos Titulares de CRI que apresentem, por e-mail, para agentefi duciario@vortx.
com.br e gestao@isecbrasil.com.br ou juridico@isecbrasil.com.br, e apresentem todos os documentos de representação 
para a participação na assembleia (vide abaixo exemplos de documentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais 
que representarão cada investidor e os endereços eletrônicos correspondentes para envio do link de acesso para a 
participação na assembleia. Exemplo de documentos de representação: procuração, emitida por instrumento 
público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais 
documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e 
contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma 
do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Demais informações e orientações acerca da presente 
Assembleia encontram-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.com.br, juntamente com o 
presente edital de convocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.

São Paulo,18 de maio de 2021. 
ISEC SECURITIZADORA S.A. 19 e 20/05

FORTE SECURITIZADORA S.A.
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 280ª, 281ª E 282ª 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 280ª, 281ª e 282ª Séries Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, 

CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares de CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 
de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela 

link a ser encaminhado aos 

Ordem do Dia: (i) 
“Recompra Facultativa.  

A Cedente poderá, a seu exclusivo critério e conveniência, recomprar a totalidade ou parte dos Créditos Imobiliários, da Cessionária, mediante requerimento 
formal nesse sentido, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos da data da efetiva recompra (“Recompra Facultativa”). Nessa hipótese: (a) a Cedente 

conforme o caso, acrescido de multa compensatória correspondente a 2% (dois por cento) do referido saldo devedor (“Valor de Adiantamento dos CRI”); e  

dos valores indicados nos itens (i) e (ii) acima é doravante denominado “Valor da Recompra Facultativa
o Valor da Recompra Facultativa com antecedência de, no mínimo, 3 (três) dias corridos da data da efetiva recompra.” (ii) 

Informações Gerais: 

rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br
Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para 

eletrônico 

Participação na 
Assembleia: Microsoft Teams

e-mail 
e-mail 

Titulares de CRI Credenciados e-mail 

e-mail

e-mail 
e-mail  ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da 

com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams Voto a Distância: Os Titulares de CRI 

www.fortesec.com.br) e 

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 13.288.282/0001-16 - NIRE Nº 35.300.459.580

Presente a acionista 

Nada 
 

 

 nº 213.223/21-1 em 
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PONTONET LOGÍSTICA S/A
CNPJ 02.839.826/0001-74 / NIRE 35300475411

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 30/2021

“PONTONET Logística S/A”, NIRE 35300475411, CNPJ 02.839.826/0001-
74, Sr. José Roberto 
Musa  

26/04/2021 30/2021
 
 

Walter Iihoshi. Presidente da JUCESP.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

REVITA ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 26.04.2021
Data, Hora, Local: 26.04.2021, às 10hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 1, São Paulo/
SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretária: Célia Maria 
Bucchianeri Francini Vasconcellos. Deliberação Aprovada: A celebração do instrumento contratual fi nanceiro de fi -
nanciamento na modalidade Cédula de Crédito Bancário – CCB, a ser fi rmado entre o Banco Safra e a Companhia, para 
captação de recursos para aquisição de ações da Hera Ambiental S.A., no valor total de R$9.200.000,00, sendo o pra-
zo total do fi nanciamento de 36 meses, com 06 meses de carência, atualização pelo Certifi cado de Depósito Interban-
cário – CDI, com juros de 2,15% ao ano e fl at fee de 1,5%. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 26.04.2021. Acio-
nista: Solví Participações S.A. Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Patrícia Bicudo Barbosa. JUCESP 
nº 212.828/21-6 em 10.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.jornalodiasp.com.br

INPI acelera análise de pedidos de
patentes para produtos de covid-19

PÁGINA 4 Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 18  DE MAIO DE 2021

Para acelerar o exame de pe-
dido de patentes de produtos
relacionados à covid-19, o Ins-
tituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) instituiu o trâ-
mite prioritário para tecnologi-
as e fármacos destinados ao
combate ao novo coronavírus.

De acordo com o INPI, o
tempo médio de decisão do ins-
tituto para pedidos de paten-
tes relacionadas à doença está
em 256 dias, contados a partir

do requerimento de trâmite pri-
oritário. Em alguns casos, a de-
cisão final saiu em menos de
quatro meses. O tempo normal-
mente é de dois anos.

Segundo balanço divulgado
na segunda-feira (17), dos 63
pedidos de priorização de exa-
me de patente feitos pelo Mi-
nistério da Saúde desde abril de
2020, concentrados naqueles
com matéria de quatro compos-
tos – Tocilizumabe, Sarilumabe,

Remdesivir e Favipiravir –, hou-
ve tomada de decisão técnica
do INPI sobre 76% deles.

Dos 46 pedidos decididos,
19 foram deferidos e 27, inde-
feridos. Dos 17 ainda não de-
cididos, 15 estão em fase de
exame técnico e dois penden-
tes de requerimento de exame
técnico.

“Praticamente 80% dos pe-
didos de priorização que che-
garam aqui foram decididos em

menos de oito meses”, disse o
presidente do INPI, Cláudio
Furtado.

Segundo o órgão, mais 64
pedidos relacionados a produ-
tos da covid-19 foram requeri-
dos por usuários em áreas tec-
nológicas diversas: 23 de ins-
trumentos, 10 de química, 2 de
engenharia elétrica e 2 de en-
genharia mecânica, 13 de ou-
tros setores e 14 ainda não clas-
sificados.

Por meio do Observatório
de Tecnologias (ObTec) Rela-
cionadas à Covid-19, o INPI
identificou 18 vacinas em fase
avançada de estudo clínico no
mundo, que é a última etapa de
pesquisa, portanto, com tecno-
logias com maior potencial para
chegar ao mercado. O levanta-
mento foi elaborado com base
em documentos de patentes.

Outros estudos sobre o
tema estão em andamento, um

com foco em nanotecnologia e
outro sobre vacinas de vírus
inativados.

O ObTec Covid-19 foi cria-
do pelo INPI em março de 2020
com objetivo de divulgar tec-
nologias voltadas para soluci-
onar o atual problema de saú-
de pública, fornecendo insu-
mos para a tomada de decisão
pelos agentes do Sistema Na-
cional de Inovação.  (Agencia
Brasil)

Políticos lamentam morte de Bruno Covas
Aliados e adversários políti-

cos manifestaram pesar pela per-
da do prefeito licenciado de São
Paulo, Bruno Covas, na manhã
do domingo (16), no Hospital Sí-
rio-Libanês, na capital paulista.

Em sua conta no Twitter, o
presidente Jair Bolsonaro mani-
festou solidariedade à família e
aos amigos de Covas e citou a
longa batalha do prefeito licenci-
ado contra o câncer.

- Nossa solidariedade aos fa-
miliares e amigos do Bruno Co-
vas, que faleceu hoje após uma
longa batalha contra o câncer.
Que Deus conforte o coração de
todos!

Por meio das redes sociais, o

presidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira (PP-AL), disse
lamentar profundamente a morte
de “um jovem talento na política,
que travou com coragem e oti-
mismo uma árdua batalha”.

Já o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), di-
vulgou nota de pesar em que cita
uma carreira vitoriosa, tristemen-
te interrompida. “Em nome do
Congresso Nacional, expresso os
meus profundos sentimentos de
pesar ao seu filho, à sua família e
à população de São Paulo.”

Diversos ministros também
se manifestaram nas redes soci-
ais. O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, disse lamentar pro-

fundamente o falecimento de Bru-
no Covas.

Em seu perfil no Twitter, a mi-
nistra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza Cristina,
afirmou que São Paulo “perde um
líder jovem e comprometido”.

Já o ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas, ci-
tou a admiração por Covas, en-
quanto o ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria, lembrou do
período em que trabalhou com o
prefeito licenciado na Câmara
dos Deputados.

O governador do estado,
João Doria, agradeceu, em nota,
a dedicação de Bruno Covas à
população paulistana e manifes-

tou solidariedade à família pela
morte do prefeito, que estava li-
cenciado do cargo desde o dia 2
deste mês. O prefeito morreu hoje,
às 8h20, em consequência do
agravamento de  um câncer diag-
nosticado em outubro de 2019.
“Sua garra nos inspira e seu tra-
balho nos motiva”, escreveu
Doria.

Os governadores de Minas
Gerais, Romeu Zema, e do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite,
também postaram mensagens no
Twitter. Zema destacou que Bru-
no Covas foi “um gestor público
jovem, competente e compromis-
sado com o país”. Eduardo Leite
ressaltou a alegria, o trabalho, a

serenidade e dedicação de Covas
“por uma política feita com res-
peito e equilíbrio”.

O Poder Judiciário de São
Paulo também destacou a luta de
Covas pela vida. “Encerrou, no
dia de hoje, uma trajetória que
nos deixará exemplos de coragem
e bravura frente à doença que
precocemente o fez deixar a vida
terrena”, diz o texto publicado
pelo Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo (TJSP). “Desta-
cava-se pela delicadeza de trato,
que aproximava as pessoas e per-
mitia, com isso, soluções aos pro-
blemas mais críticos enfrentados
no dia a dia”, afirmou o presiden-
te do TJSP, desembargador Ge-

raldo Francisco Pinheiro Franco.
O diretório estadual e muni-

cipal do PSDB, partido do prefei-
to, destacou que Covas foi um
quadro da política “formado na
militância partidária que valoriza-
va o diálogo e a construção de
consensos”.

Pelas redes sociais, políticos
de diversos matizes partidários la-
mentaram a morte precoce do pre-
feito. Guilherme Boulos, do PSOL,
que enfrentou Covas no segun-
do turno das eleições municipais
de 2020, disse: “Tivemos uma con-
vivência franca e democrática.
Minha solidariedade aos seus fa-
miliares e amigos neste momento
difícil”. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 31/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na 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 11-2791-
2274, 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 21/11/66 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.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
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 a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, 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: 644 – Contrato: 802350004770-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARCOS ALVES CAIXETA, BRASILEIRO, QUIMICO, RG. 16.705.312-
SSP/SP, CPF: 065.892.808-27, SOLTEIRO, MAIOR, e cônjuge, se casado(a) estiver.
Imóvel sito à: RUA PASCOAL RANIERI MAZZILLI, Nº 119, APARTAMENTO Nº 34,
TIPO I, LOCALIZADO NO 5º MEIO LANCE DE ESCADAS, 3º PAVIMENTO-TIPO, DO
BLOCO 14, RESIDENCIAL PARQUE DAS ALAMEDAS, NO 26º SUBDISTRITO VILA
PRUDENTE, SÃO PAULO/SP. Com área útil de 51,05m2, a área comum de 36,34m2
e a área total construída de 87,39m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,280024%
do terreno e a fração ideal em relação ao bloco de 5,60312%, tendo o direito a utilização
de 1 vaga, para a guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado, na
garagem coletiva descoberta. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.

São Paulo, 11 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

11, 18 e 31/05/2021

Miguel Donha Jr.
Leiloeiros Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar 

www.donhaleiloes.com

11-3651.8800

ONLINE 
LEILÃO DIA 18/05/2021

LEILÃO ÀS 11HR30
LOCAL: ESTRADA DA ROSEIRA, 6725 - BORDA DO CAMPO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

www.donhaleiloes.com

COLISÃO, ENCHENTE, 
ROUBO/FURTO, E 

VEÍCULOS EM FIM DE 
VIDA ÚTIL

222 Veículos

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DÉBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM 
SOBRE O BEM, FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A 
ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E IRRECORRÍVEL ÀS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATÁLOGO DESTRIBUÍDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO 
OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800. (CATÁLOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO 
COMPLETA E FOTOS NO SITE)

COLISÃO: 4 208: 2015 2015 2015 2015 206 2016 2015 2016 2; 307: 2011 2012 2009 2010 3500 2001 2002. A3 SEDAN 2018. AGILE 2013. AMAROK 
2012. ARGO 2018. ASTRA 2011. AZERA 2009 2010 3 C3: 2011 2012 2009 2010 2019 2020. C3 AIRCROSS 2015 C4 2008 2009 2 CAPTIVA: 2012 
2010 2. CAPTUR: 2018 2019 2017 2018. CARGO 2423 2014. CARGO 815E 2008 CB 300 2013. CBR 600F 2012 2013 6. CELTA: 2011 2012 2010 
2011 2013 2014 2009 2010 2007 2008 2009. CERATO 2009 2010 2 CG 125: 2011 1998 1999 2. CG 150: 2005 2006 2006 2007 3 CG 160: 2019 2020 
2020 2018 2019 CITY 2011 2012. CLASSE C 2012. CLASSIC 2012 2013 3. CLIO: 2001 2003 2003 2004 3. COBALT: 2017 2018 2011 2012 2019 
2020. COMPASS 2017 2. CONSTELLATION: 2014 2014 2015 2. COROLLA: 2010 2011 2018 2019 CORSA SEDAN 2010 2011. CRETA 2017 2018. 
CRONOS 2018 2019 3. CRUZE: 2019 2017 2019 DAILY 2007 2008 2. DELIVERY: 2011 2012 2014 2 DUCATO: 2010 2011 2008 2009 2 DUSTER: 
2014 2015 2019 2020 4. ECOSPORT: 2020 2021 2017 2019 2020 2017. ELITE 2019 3. ETIOS: 2012 2013 2014 2015 2016 FH 2012 2013 8 FIESTA 
2011 2012 2009 2010 2010 2011 2003 2004 2014 2015 2011 2009 2010 2006 2007 4. FIORINO FURGAO: 2017 2014 2015 1996 2006 3 FIT: 2012 
2008 2015 2016 5 FOCUS: 2013 2013 2002 2014 2010 2011 8 FOX: 2011 2012 2012 2013 2007 2008 2013 2014 2015 2010 2011 2010 2011 2015 
2016 G 420 2010 GC2 2014 2015 13 GOL: 2015 2016 2011 2012 2012 2013 2009 1993 2012 2013 2007 2008 2001 2010 2011 1996 2019 2020 2017 
GOLF 2014 GSX-S 2018 2019 4 HB20: 2018 2019 2020 2019 2020 2017. HILUX 2011 HR 2013 2014 I30 2011 2012 IX35 2013 2014. JETTA 2016 4 
KA: 2017 2018 2021 2019 2020 2011 KICKS 2019 2020. KOMBI 2001 LEAD 110 2014 2015 2. LOGAN: 2012 2013 2014 2015. MASTER 2012 2013 
2. MEGANE: 2012 2013 2010 2011. MERIVA 2005 3. MOBI: 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2 MONTANA: 2019 2020 2009 2010. NINJA 400 2019 
2020 11. ONIX: 2019 2020 2018 2019 2018 2016 2017 2014 2015 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2020 2019 2020. OUTLANDER 2011 2012 4. 
PALIO: 2004 2005 2006 2007 2001 2013 2014 2. PICANTO: 2008 2009 2010 2011 2. POLO: 2008 2009 2020 6. PRISMA: 2017 2007 2008 2016 2017 
2019 2008 2009 2015 2016 2 RANGER: 2014 2005. RENEGADE 2019 S10 2015 2016 8. SANDERO: 2012 2013 2015 2016 2014 2010 2011 2018 
2019 2008 2009 2013 2014 2015 2016 6. SAVEIRO: 2012 2013 2013 2013 2014 2017 2011 2012 2014. SERIE 3 1994 1995 2. SIENA: 2008 2007. 
SOFTAIL 2015 2. SPIN: 2016 2015 2016. SPRINTER FURGAO 2006 3. STRADA: 2019 2020 2012 2013 2013. STRALIS 2010 2011. SYMBOL 2011 
2012 T113 1992. TIGUAN 2010 2011. TIIDA 2008. TRACKER 2019. TUCSON 2014 2015 8. UNO: 2015 2015 2016 2008 2009 1994 1995 2018 2009 
2010 2009 2010 2010. UP 2014 2015 V40 2013 2014. VECTRA 2007 2008 3. VERSA: 2019 2012 2013 2018. VIRTUS 2019 2020. VM 2010 2. VOYAGE: 
2009 2010 2017. WEEKEND 2014 2015. WR-V 2018. XTZ 150. CROSSER 2020 2021. YARIS 2019 2020. YBR 150. FACTOR 2017. Z300 2018 2019. 
ENCHENTE: CELER SEDAN 2015 2016. COROLLA 2017 2018 2. DOBLO: 2014 2016. GOL 2017 2018. MONTANA 2019. PALIO WEEKEND 2013 2. 
SAVEIRO: 2014 2015 2016 2017. TUCSON 2015 2016. ROUBO/FURTO: MEGANE 2009 2010. LOGAN 2015.
Nº dos Chassis: 72533033 Normal 32230228 Recortado 3P011815 Recortado 3P080212 Recortado 3T005168 Normal 42341278 Recortado 476294 
Normal 4B195921 Recortado 4G108897 Recortado 4R006681 Recortado 54088044 Recortado 58649552 Recortado 5A057791 Recortado 5T058106 
Normal 60013979 Recortado 64022704 Recortado 6B129181 Normal 6C223556 Recortado 73054032 Recortado 78807565 Normal 7C104885 
Recortado 7LY64422 Normal 7R075579 Recortado 7R146083 Recortado 7Z102237 Recortado 7Z208473 Normal 83409003 Recortado 84023751 
Recortado 84059552 Normal 84095035 Normal 86077364 Recortado 87070268 Recortado 88070659 Recortado 8A020376 Recortado 8B156364 
Normal 8G036906 Normal 8R074833 Recortado 8R173282 Recortado 8R532963 Recortado 8S724095 Normal 95357061 Normal 95367120 
Recortado 95864610 Normal 97099809 Recortado 9B251834 Normal 9BB19906 Normal 9G142936 Normal 9G520449 Recortado 9J070914 
Recortado 9U955251 Normal A0043805 Recortado A3091028 Recortado A3495998 Normal A5520537 Recortado A5531161 Recortado A8033287 
Recortado AG023336 Normal AL444349 Normal AP049733 Normal AP139162 Recortado AR027148 Recortado AR143947 Recortado b3100124 
Recortado B5110146 Normal B7342449 Normal B8099753 Normal B8100673 Normal BA035463 Normal BA545453 Recortado BB271186 Normal 
BC437830 Normal BG202658 Normal BG257195 Normal BG508023 Recortado BJ208671 Normal BJ685625 Normal BM084978 Normal BR348817 
Recortado BR544745 Recortado BT067820 Normal C4001105 Recortado C4556166 Recortado CB001011 Normal CC161958 Normal CP005743 
Normal CP036589 Normal CR016353 Normal CU367435 Recortado D0001612 Normal D0131377 Recortado D2596316 Normal D4501124 Normal 
D8922458 Normal DA058001 Normal DG007644 Normal DG081493 Normal DG233236 Normal DJ172541 Recortado DJ469541 Normal DJ555356 
Normal DL000119 Normal DL212206 Normal DM088522 Recortado DP024557 Normal DP159024 Normal DR000463 Recortado DU061843 
Normal DVT77527 Normal DZ124156 Recortado DZA03592 Normal EB687947 Normal ED019443 Normal EG058494 Normal EJ609143 Normal 
EJ870932 Normal EJ939570 Normal EL184746 Recortado EL717387 Normal EM104549 Normal EP204253 Normal EP282811 Normal ER008205 
Recortado ER300893 Recortado ER579937 Normal EZ126756 Normal F1043652 Normal F7848814 Normal F8563379 Normal FA032873 Normal 
FA032950 Recortado FB212096 Normal FG527911 Normal FJ291706 Normal FJ709673 Normal FP313339 Normal FP539112 Recortado FR001781 
Recortado FR021407 Normal FR521024 Normal FR560428 Normal FT097791 Normal G0003343 Normal G0724524 Normal G5093301 Recortado 
GB000072 Normal GB035271 Normal GB147294 Normal GD439138 Normal GH546875 Normal GR050006 Normal GZ200246 Normal H0013936 
Normal H0018672 Normal H0066429 Normal H2077770 Recortado H4009856 Normal HA012741 Normal HA028458 Normal HG164969 Recortado 
HG269886 Normal HJ461283 Normal HJ504307 Normal HR853778 Normal J0349165 Normal J9103917 Recortado JB130393 Normal JB183391 
Normal JB261338 Normal JD626161 Recortado JG221430 Recortado JG389858 Normal JJ323853 Normal JJ991418 Normal JP857172 Recortado 
JR302946 Normal JY524579 Recortado K0848922 Recortado K4028830 Normal K8055852 Normal KJ755116 Normal KKJ27412 Normal KM100366 
Normal KP087303 Recortado KP945053 Normal KR005338 Normal KR083184 Normal KR102002 Normal KR219572 Normal L0862910 Recortado 
L2254778 Normal L4A92149 Normal L8406036 Recortado L8436913 Normal L8455016 Normal L9155798 Normal LB175839 Recortado LB253170 
Recortado LB529380 Normal LC427783 Normal LJ221147 Normal LJ235169 Normal LJ283506 Normal LK287992 Normal LKC90700 Normal 
LM059106 Recortado LP057097 Normal LR000027 Normal LR006209 Normal LR055900 Normal LY655778 Normal LY678439 Normal LYK03249 
Normal LYK48793 Normal M8046367 Normal SP075690 Recortado T5716680 Recortado tb544542 Recortado VDB47242 Normal VDB65931 Normal 
Y2225850 Recortado YT154202 Recortado

MARCELO BARBOSA LOPES E VITÓRIA KALYANE CAMPANHA CAMPOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTOQUISTA, SOLTEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/08/1993, FILHO DE ANTONIO DA CONSOLAÇÃO LOPES E DE MARIA APARECIDA BARBOSA LOPES. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/04/2002, FILHA DE JOÃO FERREIRA CAMPOS E DE
NATALIA CAMPANHA CAMPOS.

VALDOMIRO SENA DE SOUZA E MARIA DO CARMO MORAIS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, JARDINEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM
UBATÃ, BA, NO DIA 07/09/1965, FILHO DE SALUSTINO DE SOUZA E DE ALMERINDA SENA DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO
LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM TARUMIRIM, MG, NO DIA 05/05/1967, FILHA DE JOAO RAMO MORAIS E DE ANDRESA MACHADO MORAIS.

GUSTAVO JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA E BRUNA STEFFANY MOREIRA DA SILVA KLEIN. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTOMOMO,
SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/06/2000, FILHO DE ELIAS JOAQUIM DA SILVA E DE ROSANGELA MIRANDA OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/01/2000, FILHA DE ELIAS REIMBERG KLEIN E DE
ALICE MOREIRA DA SILVA KLEIN.

WAGNER OLIVEIRA ALVES ROCHA E LINDALVA BIANCA OLIVEIRA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTOMOMO, SOLTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/03/1997, FILHO DE EDILSON ANDRADE ROCHA E DE MARIA OLIVEIRA ALVES ROCHA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RECEPCIONISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM IBIRATAIA, BA, NO DIA 16/07/1998, FILHA DE MÁRCIO OLIVEIRA SANTOS E DE ROSELI
SAMPAIO OLIVEIRA.

ADRIAN TOLEDO NASCIMENTO E RUTH ROCHA NASCIMENTO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 10/08/1993, FILHO DE DANIEL MISSIAS DO NASCIMENTO E DE VALQUIRIA TOLEDO DOS SANTOS NASCIMENTO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/02/2002, FILHA DE JOSE PINTO DO NASCIMENTO E DE
MARIA NEIDEROCHA SANTOS.

EDIVALDO DOS SANTOS PRADO E MARILENE MACEDO DO NASCIMENTO SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MOTORISTA,
DIVORCIADO, NASCIDO EM JOÃO ALFREDO, PE, NO DIA 17/03/1983, FILHO DE JOSE GOMES DA SILVA PRADO E DE IRACI MARIA DOS SANTOS
PRADO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CHEFE DE COZINHA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/05/1977, FILHA DE E
DE MARIA ELENA MACEDO.

JOSÉ ERNALDO JUCA E CICERA GONÇALVES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, COMERCIANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM FARIAS
BRITO, CE, NO DIA 29/12/1974, FILHO DE GENEZIO FLAURINDO JUCA E DE ANTONIA GONÇALVES JUCA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ENFERMEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ASSARÉ, CE, NO DIA 11/10/1988, FILHA DE FRANCISCO CANTUARIO DA SILVA E DE MARIA SOCORRO
GONÇALVES DA SILVA.

DIEGO GOIS LOPES E BRUNA PEREIRA CARDOSO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 26/03/1992, FILHO DE DAMIÃO LOPES DE ARAÚJO E DE CERIZA GOIS LOPES DE ARAÚJO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/11/1990, FILHA DE PAULO DAVID CARDOSO E DE ADRIANA PEREIRA.

MARCILIO MEDEIROS DA SILVA E LILIAN SOUSA CASTRO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRO, NASCIDO EM PÃO DE AÇÚCAR,
AL, NO DIA 06/11/1987, FILHO DE JOSÉ DA SILVA E DE MARIA MEDEIROS DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, RECEPCIONISTA,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/02/1996, FILHA DE DOMINGOS ROCHA CASTRO E DE ADILINA SOUSA NASCIMENTO CASTRO.

WILLIAM JUNIO DA SILVA E BRUNA CAROLINA DE ASSIS XAVIER DIAS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, LEITURISTA, DIVORCIADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/02/1988, FILHO DE SEVERINO JOAQUIM DA SILVA E DE IRENE FERREIRA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM JANDIRA, SP, NO DIA 19/03/1998, FILHA DE RODRIGO SILVA DE ASSIS E DE IVONETE CAROLINA
VICENTE.
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Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 19.020.075/0001-62 - NIRE 35.227.885.928

Extrato do Instrumento Particular de 11ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento: Oscar Freire Street, L.L.C., sociedade constituída de acordo com as leis do Estado de Delawa-
re/EUA, CNPJ 25.994.819/0001-42, representada por, José Alberto Torres Muniz Ventura, brasileiro, casado, administra-
dor de empresas, RG 15.923.815-8 SSP/SP, CPF/MF 166.318.948-08, e Haaillih Bittar, brasileira, casada, advogada, RG 
27.664.205-3 SSP/SP, CPF 279.018.468-28, OAB/SP 199.736, ambos residentes em São Paulo/SP, procuração registrada na 
JUCESP 383.803/20-2 em 21.09.2020; Oscar Freire Street II, L.L.C., sociedade constituída de acordo com as leis do Esta-
do de Delaware/EUA, CNPJ 25.994.820/0001-77, representada por, José Alberto Torres Muniz Ventura e Haaillih Bit-
tar, ambos acima identifi cados, procuração registrada na JUCESP 383.802/20-9 em 21.09.2020; únicas sócias da Praça 
Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda., JUCESP NIRE 35.227.885.928, e com sua 10ª e última alteração de 
Contrato Social de 10.03.2021, registrada na JUCESP 202.078/21-9 em 06.05.2021; têm entre si, alterar o Contrato Social; 
1. As sócias declaram que a restituição dos valores do capital reduzido por meio da 9ª Alteração do Contrato Social de 
09.11.2020, JUCESP 173.013/21-1 em 20.04.2021, no valor de R$ 40.000.000,00 já foi totalmente realizada. 2. Em conformi-
dade com o inciso I do Artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, por existirem perdas irreparáveis nas demonstrações fi nancei-
ras intermediárias levantadas em 30.04.2021, no valor acumulado de R$ 2.592.742,97, reduzir o capital da Sociedade nesse 
mesmo valor, sendo desconsiderado para a redução de capital o valor de R$ 0,97, passando o mesmo de R$ 29.252.640,00 
para R$ 26.659.898,00, com o cancelamento de 2.592.742 quotas do capital da Sociedade, de maneira proporcional entre as 
sócias, a saber: (a) são neste ato canceladas 2.587.557 quotas da sócia Oscar Freire Street, L.L.C., no valor de 
R$ 2.587.557,00, equivalente a 99,8% do total das quotas ora canceladas; e (b) são neste ato canceladas 5.185 quotas de 
titularidade da sócia Oscar Freire Street II, L.L.C., no valor de R$ 5.185,00, equivalente a 0,2% do total das quotas ora 
canceladas. 3. Em conformidade com o inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, por julgarem o capital da Socie-
dade excessivo em relação ao seu objeto social, reduzir o capital em R$ 10.000.000,00, passando de R$ 26.659.898,00 para 
R$ 16.659.898,00, com o cancelamento de 10.000.000 de quotas do capital social, cada uma delas no valor nominal de 
R$ 1,00, de maneira proporcional entre as sócias, a saber: (a) são neste ato canceladas 9.980.000 quotas da sócia Oscar 
Freire Street, L.L.C., no valor de R$ 9.980.000,00, equivalente a 99,8% do total das quotas ora canceladas; e (b) são nes-
te ato canceladas 20.000 quotas da sócia Oscar Freire Street II, L.L.C., no valor de R$ 20.000,00, equivalente a 0,2% do 
total das quotas ora canceladas. 3.1. A título de restituição do valor correspondente à redução do capital social ora delibe-
rada, as sócias decidem, sem quaisquer restrições, pagar às sócias o valor de R$ 1,00 por quota cancelada, totalizando o 
montante de R$ 10.000.000,00, nas proporções e valores mencionados no item 3 acima. 4. As restituições ora avençadas de-
verão ser pagas até 31.12.2021, mediante remessa(s) de recursos para cada uma das sócias Oscar Freire Street, L.L.C. e 
Oscar Freire Street II, L.L.C. 4.1. Ficam autorizados os Diretores da Sociedade a tomarem todas as medidas necessárias 
à efetivação da redução de capital aqui deliberada. 5. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: “Cláusula 5ª: O capital da 
sociedade em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 16.659.898,00, dividido em 16.659.898 
quotas, no valor de R$ 1,00 cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: Oscar Freire Street, L.L.C. Nova York/
EUA, CNPJ nº 25.994.819/0001-42, Quotas: 16.626.689, Valor (R$): R$ 16.626.689,00 - 99,8% e Oscar Freire Street II, L.L.C. 
Nova York/EUA, CNPJ nº 25.994.820/0001-77, Quotas: 33.209, Valor (R$): R$ 33.209,00 - 0,2%. Total de Quotas: 16.659.898, 
Total do Valor (R$): R$ 16.659.898,00 - 100%. §1º: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil. §2º: As quo-
tas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada qual confere ao respectivo sócio o direito a 1 voto nas deliberações sociais. 
§3º: As 16.626.689 quotas de propriedade de Oscar Freire Street, L.L.C., representativas de 99,8% do capital social da Socie-
dade, e as 33.209 quotas de propriedade de Oscar Freire Street II, L.L.C., representativas de 0,2% do capital da Sociedade, 
foram cedidas fi duciariamente para o Itaú Unibanco S.A., nos termos dos Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de 
Quotas de Sociedade Limitada, vinculados às Cédulas de Crédito Bancário nºs 1016083300 e 1016083610, celebrados em 
17.04.2019 e 06.09.2019, respectivamente.” 6. Exceto conforme indicado no item 5 acima, todas as demais cláusulas, termos e 
condições do Contrato Social permanecem inalteradas, válidas e efi cazes. São Paulo, 17.05.2021. Oscar Freire Street, L.L.C. 
e Oscar Freire Street II, L.L.C. ambas por José Alberto Torres Muniz Ventura e Haaillih Bittar.

ALPHAVILLE S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local. Em 11 de março de 2021, às 9:30 horas, por meio de videoconferência através do Microsoft 
Teams, sistema que permite a identifi cação dos membros do Conselho de Administração, a votação dos referidos 
membros, bem como a comunicação simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na 
Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. 
2. Convocação e Presença. Convocação realizada nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Alphaville 
S.A. (“Companhia”), conforme edital de convocação enviado a todos os membros do Conselho de Administração. 
Compareceram os Srs. Alexandre Mafra Guimarães, Mariane Wiederkehr Grechinski e José Roberto de Mattos Curan, 
representando a maioria dos membros do Conselho de Administração, além do participante convidado, o Sr. Antonio 
Fernando Checchia Wever. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos por Alexandre Mafra Guimarães e secretariados por 
Mariane Wiederkehr Grechinski. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: (i) a apresentação e discussão de atualizações 
gerais sobre os aspectos fi nanceiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes 
ao mês de janeiro de 2021, conforme material apresentado previamente aos Conselheiros para apreciação; e (ii) a 
avaliação e deliberação sobre a potencial caracterização dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da 
Companhia como partes relacionadas da Companhia, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 05. 5. Deliberações. 
Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração 
presentes registraram que: 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia: foram feitas pela administração da 
Companhia, representada pelos Srs. Klausner Monteiro da Silva, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, as devidas 
atualizações gerais sobre aspectos fi nanceiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. 
(“AUSA”), referentes ao mês de janeiro de 2021, conforme material rubricado pelos Conselheiros presentes e arquivado 
na sede da Companhia, especialmente, mas, não se limitando aos seguintes temas: (a) resultado operacional da AUSA 
de janeiro 2021, considerando o plano de lançamento, as vendas efetuadas pela AUSA e por suas subsidiárias, o 
estoque da AUSA, o passivo construtivo, bem como a carteira de recebíveis da AUSA; (b) atualização e evolução sobre 
os três lançamentos de empreendimentos previstos para serem realizados em Março/2021; (c) impacto do agravamento 
do Covid-19 nas operações da AUSA e suas subsidiárias, bem como o plano de ações a ser colocado em prática para 
mitigação dos riscos gerados pela pandemia; (d) o plano de ação da companhia para a equipe de Relações com 
Investidores; (e) atualização sobre o atendimento das condições previstas para concessão do waiver feita pela B3 à 
Companhia; (f) atualização e evolução dos processos judiciais da AUSA, especialmente a atualização do andamento 
dos processos judiciais e administrativos referentes ao empreendimento de Palmas e Jundiaí, todos desenvolvidos pela 
AUSA; (g) resultados fi nanceiros da AUSA, sujeito à revisão pela KPMG, considerando a demonstrações de resultado, 
fl uxo de caixa e posição de endividamento da AUSA; (h) detalhamento do incidente ocorrido no empreendimento 
denominado Alphaville São José dos Campos, desenvolvido pela subsidiária da AUSA; e (i) atualização sobre o 
andamento das seguintes transações que se encontram em andamento: (i.1) aquisição da Itacap Três Incorporações e 
Participações Ltda., sociedade proprietária do imóvel objeto da matrícula 66.402 registrado no 2º Ofício de Registro 
Geral de Imóveis de Guarapari/ES com 78,90672 hectares, constituída com a fi nalidade específi ca de desenvolver o 
empreendimento imobiliário denominado “Alphaville Três Praias”; (i.2) rerratifi cação da aprovação da aquisição da 
Tapiriri Empreendimentos Ltda. constante da Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 4 de fevereiro 
de 2021, considerando que a aquisição da sociedade será feita diretamente e tão somente pela TG Core, sendo que a 
AUSA e a TG fi rmarão contrato de parceria imobiliária para regrar os direitos e obrigações sobre o desenvolvimento do 
empreendimento no imóvel de titularidade da Tapiriri Empreendimentos Ltda.; e (i.3) atualização da alienação, pela 
Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A., subsidiária da AUSA, de 47,5% (quarenta e sete e meio por cento) do imóvel 
objeto da matrícula nº 131.309 do 2º Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da AUSA, pelo 
valor de, aproximadamente, R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia: 
Quanto à potencial caracterização dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia como partes 
relacionadas da Companhia, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 05, os membros do Conselho de 
Administração avaliaram e aprovaram, por unanimidade e sem nenhuma ressalva, a caracterização da Sra. Lilian 
Cristina Pacheco Lira como parte relacionada da Companhia, bem como aprovaram a sua permanência no Comitê de 
Auditoria Estatutário da Companhia. 5.3. Os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade 
de votos, que os membros da Diretoria tomem todas as medidas necessárias à consecução das matérias ora 
deliberadas. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu 
os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. 7. Presença: Mesa: (aa) Alexandre Mafra Guimarães – Presidente; e Mariane Wiederkehr Grechinski – 
Secretária. Conselheiros Presentes: (aa) Alexandre Mafra Guimarães; Mariane Wiederkehr Grechinski; e Jose Roberto 
de Mattos Curan. Certifi camos que o presente confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 11 de março 
de 2021. Mesa: Alexandre Mafra Guimarães - Presidente, Mariane Wiederkehr Grechinski  - Secretária. 
JUCESP nº 214.577/21-1 em 12.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pátria Terras Agrícola III S.A. - CNPJ nº 22.165.101/0001-55 - NIRE 35.300.522.281 - Ata de AGE Realizada em 
6/4/21. 6/4/21, às 12h30, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Daniel Rizardi Sorrentino; Secretário: 
Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Foi aprovada, por unanimidade, a distribuição, ao acionista majoritário Pátria Terras Fundo de 
Investimento em Participações - Multiestratégia, do valor total de R$38.146,58, sendo (i) R$24.539,08, a título de pagamento de 
dividendos mínimos obrigatórios constituídos nos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018, 2019 e 2020; e (ii) R$13.607,50, a título 
de pagamento de dividendos complementares, com base na reserva de lucros, mediante o expresso consentimento da acionista minoritária 
Pátria Terras Agrícola II S.A. Nada mais. JUCESP nº 202.172/21-1 em 4/5/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDUARDO NOBUHIRO NAGAI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM LONDRINA-PR NO DIA (04/01/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MASSAO NAGAI E DE KIYOKO NAGAI. CLAUDIA YOCIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/01/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE AMERICO YOCIDA E DE AYAKO YOCIDA.

FELIPE MACHADO LIMA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER GRÁFICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ORLANDO SOARES LIMA E DE VANIA ELIAS MACHADO. LILIANE PEREIRA SOARES SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM FERRAZ DE VASCONCELOS, SP
NO DIA (29/10/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADEVALDO SOARES
SILVA E DE BERALUCIA PEREIRA DA SILVA.

JONATHAN FARIA BONETTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM ITAJUBÁ, MG NO DIA (15/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM PEDRALVA, MG,
FILHO DE SEBASTIÃO BONETTE E DE LUCINÉA DE SOUZA FARIA BONETTE. JULIANE GAROZI
NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ CARLOS NASCIMENTO E DE SUELI APARECIDA GAROZI NASCIMENTO. EDITAL  DE
PROCLAMAS ORIUNDO DO REGISTRO CIVIL DE PEDRALVA/MG.

NILTON CESAR ZANELLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO VETERINÁRIO,
NASCIDO EM QUILOMBO, SC NO DIA (19/06/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ARLINDO ZANELLA E DE SALETTE MARIA ZANELLA. RAPHAEL QUADROS DE ABREU,
ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM PEDREIRAS, MA NO DIA (28/01/
1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIANO CARLOS DE ABREU
E DE MARIA QUADROS DE ABREU.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004123-84.2015.8.26.0006/01 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) titular de domínio CHR Incorporadora e Comercial Ltda/CHR Construtora  e Comercial 
Ltda CNPJ 45.002.714/0001-77 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Edificio Capri. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 842 do Código de Processo 
Civil, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora que recaiu sobre os direitos que os executados 
possuem sobre o apto. 11, 1º andar, do Edifício Capri, à Rua Dona Escolástica Melchert da Fonseca 440,  Vila Matilde, 
matrícula 122.867, 16º ORI-Capital, contribuinte nº 058.184.0160-1, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça 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 10 de maio de 2021.         [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1020175-28.2019.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a LUCAS JOSÉ CUCICK GUEDES DA
COSTA, RG 39.210.174, CPF 443.249.678-90, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec
Ltda., objetivando a cobrança de R$ 27.911,94
(outubro/2018), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de
2015. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado (isento de custas
processuais) 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. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11
de maio de 2021.

SAVANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 17.208.566/0001-06 - NIRE 35.227.068.903

Extrato do Instrumento Particular de Proposta e Justificação para Redução do Capital Social 
Pelo  presente “Instrumento Particular de Proposta e Justificação os sócios resolvem reduzir o  Capital 
Social”, passando dos atuais R$ 4.143.400,00  para o valor de R$ 3.845.070,00, dividido em 3.845.070 
quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, com a consequente extinção de 298.330  quotas de 
capital. Abaixo demonstra-se o valor do Capital Social totalmente subscrito e integralizado da Sociedade 
“após a aprovação da redução do seu valor, ora proposto: Sócios / Quotas / Valor - R$: Oswaldo 
Dias de Castro Junior / 1.884.084 / 1.884.084,00; Lilian Villar Dias de Castro / 1.884.084 / 1.884.084,00; 
Oswaldo Dias de Castro / 76.902 / 76.902,00 - Capital Social Total: 3.845.070 / 3.845.070,00. Aprovada 
a redução no valor do Capital Social, será realizada uma alteração do Contrato Social da Sociedade.

SP, 26/04/2021.Sócios Quotistas.
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0066336-60.2012.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues
Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Hyun Joo Lee, RNE Y2641201, CPF 217.949.698-29, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero
Ltda., objetivando a cobrança de R$ 1.568,98 (abril/2012), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais,
prestados no ano letivo de 2007. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008916-70.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Soo Jin Baek, RG V367390-S, CPF 221.750.708-75, que lhe proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$
40.952,08 (outubro/2020), referente às notas promissórias vencidas, não pagas e protestadas, anexas aos autos.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, em 03 dias,
efetuar o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens
e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital.
No prazo para embargos, poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916,
do CPC. Fica o executado também INTIMADO do arresto efetuado sobre R$ 4.247,07, em conta bancária de sua
titularidade, para no prazo de 05 dias, comprovar a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, do CPC), sob pena
de converte-se a indisponibilidade em penhora, podendo, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (art. 917, §1º, do
CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2021.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 14ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª séries da 14ª Emissão da 
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio 
de 2021 às 17 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação 
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos 
CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) 
será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, 
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos 
comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data 
marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente 
Fiduciário (ger1.agente@oliveiratrust.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 
126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento 
público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade 
do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.  

São Paulo, 14 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

1ª SÉRIE DA 12ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 12ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR 
DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio 
de 2021 às 11 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação 
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos 
CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) 
será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, 
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos 
comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data 
marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente 
Fiduciário (fi duciario@commcor.com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da 
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público 
ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do 
outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

DA 6ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 6ª série da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados 
a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 
14 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft 
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, 
de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG 
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado 
oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que 
somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios 
de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para 
a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário 
(agentefi duciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei 
das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público 
ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do 
outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 

DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZA-
DORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTU-
LOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em As-
sembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio de 2021 às 11 horas, que ocorrerá de for-
ma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser dis-
ponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão 
e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demons-
trações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo en-
dereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de co-
municação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus res-
pectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e 
oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) 
e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos ter-
mos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por ins-
trumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identi-
dade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas auto-
maticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 

DA 1ª SÉRIE DA 9ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 9ª Emissão da ISEC SECU-
RITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR DITRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se 
reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 10 ho-
ras e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Mi-
crosoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 
600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emis-
sora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. 
A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibili-
zado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo 
que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobató-
rios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada 
para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário 
(fi duciario@commcor.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das 
S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou par-
ticular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. 
Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma 
vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automatica-
mente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS

1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª séries da 3ª Emissão da 
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio 
de 2021 às 16 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação 
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos 
CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) 
será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, 
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos 
comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data 
marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente 
Fiduciário (ger1.agente@oliveiratrust.com.br).  Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 
126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento 
público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade 
do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM 
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.

São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

DA 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 6ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são 
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio de 
2021 às 11 horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da 
Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado 
dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) 
será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, 
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos 
comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data 
marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente 
Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do 
artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento 
de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, 
da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, 
serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.

São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 

DA 1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 8ª Emissão da ISEC SECU-
RITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDO-
RA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados 
a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 16 
horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Mi-
crosoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 
600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emis-
sora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. 
A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibili-
zado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo 
que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobató-
rios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada 
para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário 
(ger1.agente@oliveiratrust.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei 
das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou 
particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outor-
gado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, 
uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automa-
ticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 

DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da ISEC SECU-
RITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DITRIBUIDORA DE TÍTU-
LOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reu-
nir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 15 horas 
e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft 
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, 
de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG 
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado 
oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que so-
mente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de 
representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a 
realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (com 
cópia para agentefi duciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 
da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento pú-
blico ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do 
outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 
600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas au-
tomaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 9ª, 10ª E 11ª 
SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 9ª, 10ª e 11ª séries da 1ª Emissão da 
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio 
de 2021 às 10 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft 
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma 
virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, 
através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que 
encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, 
preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos 
da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br).  Documentos 
comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar 
na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado 
de cópia de documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do 
artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, 
serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.  

São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 7ª E 8ª SÉRIES 
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 7ª e 8ª séries da 1ª Emissão da CIBRASEC – 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGO-
NO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são 
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio de 2021 às 9 
horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft 
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Ins-
trução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer 
dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por 
videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da pla-
taforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem 
previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 
48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isec-
brasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: 
Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identi-
dade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 
600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automatica-
mente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 
1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 1ª Emissão da CIBRASEC – COM-
PANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRI-
BUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convida-
dos a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 15 ho-
ras, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de cone-
xão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução 
CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos 
Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por 
videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da 
plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encami-
nharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferen-
cialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emis-
sora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (agentefi duciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de re-
presentação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procu-
ração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de 
documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 
26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, se-
rão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE 
DA 3ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 3ª Emissão da CIBRASEC – 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são 
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 
14 horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft 
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma 
virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, 
através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que 
encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, 
preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da 
Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (agentefi duciario@vortx.com.br).  Documentos comprobatórios de 
representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, 
emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento 
de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução 
CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.  

São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE 
DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da CIBRASEC – 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PEN-
TÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emis-
sora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio 
de 2021 às 10 horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de co-
municação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instru-
ção CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA 
da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será dis-
ponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo cer-
to que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobató-
rios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para 
a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assem-
bleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das 
S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou parti-
cular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Fi-
cam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que 
as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente apro-
vadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação. 

São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0004104-97.2021.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional
II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Luiz Carlos Pestana, CPF 661.129.588-
72, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 23.272,20
(referente a 01/02/2021), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Antes
de esgotado este último prazo, não será deferida a prática
de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud,
etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2021.

18 e 19.05

Mangos Participações S.A.
C.N.P.J.: 35.773.359/0001-86 Aviso aos Acionistas - Aumento do Capital Social

Comunicamos aos acionistas (i) que, em AGE realizada em 4/5/2021, foi aprovada a elevação do capital social da Mangos 
Participações S.A. (a “Companhia”), de R$ 687.500,00 para R$ 2.187.500,00, mediante a emissão de 50.000.000 de 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal pelo preço de emissão de R$ 30.000,00 por lote de 1.000.000 de 
ações; (ii) que o prazo para os acionistas exercerem o seu direito de preferência na subscrição das ações então emitidas 
encerrar-se-á em 30 dias contados a partir da presente data; (iii) que os acionistas que optarem por subscrever eventuais 
sobras de ações poderão fazê-lo durante o período de 5 dias imediatamente subsequente ao término do mencionado 
prazo de 30 dias; e (iv) que os acionistas interessados em subscrever as ações emitidas em decorrência do mencionado 
aumento de capital social devem contatar a Companhia por meio dos e-mails robertomalta@mangoscredit.com.br e/ou 
brunnogiancoli@mangoscredit.com.br, observando-se os prazos acima estipulados, estando a Companhia à disposição 
para prestar aos acionistas os esclarecimentos julgados necessários

Avenue Holding S/A. - CNPJ(ME) 29.480.786/0001-73
Demonstrações Financeiras - Valores em Reais

Balanço Patrimonial

A Diretoria Reinaldo Dantas - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Demonstração do Resultado 31/12/20 31/12/19
Despesas/Receitas Operacionais (45.220,37) (17.287,26)

Despesas Gerais e Administrativas (44.261,18) (17.287,26)
Outras despesas administrativas (26.378,99) (15.266,41)
Despesas tributárias (14.201,34) (434,37)
Despesas com PIS e COFINS (3.680,85) (1.586,48)

Outras Receitas Operacionais 44,95 -
Outras Despesas Operacionais (1.004,14) -

Resultado antes do Resultado 
 Financeiro e dos Tributos (45.220,37) (17.287,26)
Resultado Financeiro: Receitas Financeiras 79.113,10 34.117,81

Rendas de títulos e valores mobiliários 79.113,10 34.117,81
Resultado de 
 Equivalência Patrimonial 7.595.815,52 (4.507.649,92)
Resultado antes dos 
 Tributos sobre o Lucro 7.629.708,25 (4.490.819,37)
Imposto de Renda e CS sobre o Lucro (6.151,65) (2.827,54)
Resultado Líquido das 
 Operações Continuadas 7.623.556,60 (4.493.646,91)
Lucro/(Prejuízo) do Período 7.623.556,60 (4.493.646,91)

Nº de Ações 5.751.092 5.180.760
Lucro (prejuízo) por Ação: 1,326 (0,867)

ATIVO 31/12/20 31/12/19
Ativo Circulante 4.353.129,52 4.130.310,94
Disponibilidades 46,77 5.830,75

Caixa e bancos 46,77 5.830,75
Títulos e Valores Mobiliários 567.935,82 4.121.088,06

Cotas de fundos de investimentos - 4.121.088,06
Títulos de renda fi xa 567.935,82 -

Outros Créditos 3.785.146,93 3.392,13
Diversos 3.785.146,93 3.392,13

Ativo Não Circulante 11.291.946,54 765.128,02
Investimentos 11.291.946,54 765.128,02

Participações em 
 Coligadas/Controladas: No País 11.291.946,54 765.128,02

Total do Ativo 15.645.076,06 4.895.438,96

PASSIVO 31/12/20 31/12/19
Passivo Circulante 6.343,16 3.607,09
Outras Obrigações 6.343,16 3.607,09

Impostos e contribuições sobre lucros 6.151,65 2.827,54
Demais impostos e contribuições a recolher 191,51 779,55

Passivo não Circulante 49.128,27 37.283,84
Exigível a Longo Prazo 49.128,27 37.283,84
Obrigações por Empréstimos 49.128,27 37.283,84

Empréstimos no país - pessoas ligadas 49.128,27 37.283,84
Patrimônio Líquido 15.589.604,63 4.854.548,03

Capital: 16.873.700,00 13.762.200,00
De domiciliados no país 16.873.700,00 14.747.200,00
(Capital a realizar) - (985.000,00)

Lucros/(Prejuízos) acumulados (1.284.095,37) (8.907.651,97)
Total do Passivo 
 e Patrimônio Líquido 15.645.076,06 4.895.438,96

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas 
das Notas Explicativas estão a disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003356-16.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital 
virem ou dele tiverem conhecimento, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1003356-
16.2019.8.26.0003, promovida por Intercement Brasil S.A., tendo como pedido a citação da Executada, para que, no prazo de 3 (três) dias, realize 
a quitação do débito de R$ 35.281,40, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido dos honorários advocatícios da parte 
exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Caso a Executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, 
os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). Foram realizadas reiteradas e infrutíferas tentativas de localizar 
a Executada, em diferentes endereços, de forma que se esgotaram todos os meios disponíveis para localização de seu paradeiro, evidenciando-se 
que se encontra em lugar incerto e não sabido. Nestas condições, foi expedido o presente EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, para a CITAÇÃO da 
empresa CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - CEI - EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 08.941.101/0001-79, para os atos e termos da ação em epígrafe, 
a fim de que pague o valor supramencionado ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 
da exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 
a executada valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, 
do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia 
ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 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 27 de abril de 2021. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), com 
sede localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 81, é uma sociedade por 
ações de capital fechado, constituída em 03.02.1998, que tem por objetivo a fabricação, 
a construção, a transformação, a reparação, a manutenção, a montagem, o projeto, a 
importação, a aquisição, a venda, a exportação, a exploração ou qualquer outra forma 
de comercialização de todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão e veículos 
ferroviários em geral, bem como de seus componentes, peças, acessórios e 
equipamentos. A Companhia tem como controladoras as companhias espanholas CAF 
Diversified Business Development, S.A e Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 
(“CAF Espanha”). Os contratos que impactaram as operações da Companhia em 2020 e 

de serviços de assessoria técnica de manutenção de trens com a parte relacionada 
CTRENS - Companhia de Manutenção, em relação ao contrato de manutenção 
preventiva, corretiva e revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante, celebrado entre a 
CTRENS e a CPTM. Os serviços prestados à CTRENS abrangem assessoria técnica 
(“know-how”), supervisão da mão de obra contratada pela CTRENS, assessoria à 
gestão de compras e utilização de materiais adquiridos pela CTRENS usados em seus 
serviços prestados à CPTM, de tal forma que a CTRENS obtenha um equilíbrio 
financeiro definido nesse contrato. A contraprestação dessa assessoria é remunerada 
mensalmente de acordo com a quantidade de trens disponibilizados pela CPTM à 
CTRENS, para a prestação de serviços, cujos preços e condições comerciais foram 
acordados entre as partes no contrato e serão reajustados mensalmente com base na 
variação do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas - IPC-FIPE. A Companhia assume as responsabilidades quanto aos 
serviços prestados pela CTRENS à CPTM, desde que estejam sob sua gerência e 

a) 
Industrialização de 15 trens para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU 
Recife através do Consórcio Guararapes formado pela Companhia e CAF Espanha. b) 
Industrialização de 26 trens, com 6 carros cada um, para a Linha 5 - Lilás da Companhia 
do Metropolitano de São Paulo (“Metrô”) e venda de peças sobressalentes obrigatórias, 
além de serviços complementares, como assistência técnica dos trens construídos, 
fornecimento de manuais de operação e manutenção e treinamento do pessoal do 

a) Projeto e 
fabricação de material rodante composto por 40 Veículos Leves sobre Trilhos - VLTs 
compostos de 7 carros cada um, assim como o projeto, o fornecimento e a montagem do 
sistema de sinalização para a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, por 
intermédio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 - SECOPA, 
através do Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande. b) Contrato de aquisição e 
fornecimento de 15 Trens Unidades Elétricas - TUEs para a Empresa de Trens Urbanos 
de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, através do Consórcio Frotapoa firmado com a Alstom 
Brasil Energia e Transporte Ltda. c) Fornecimento de 10 TUEs, sendo cada veículo 
constituído de 4 carros, para a Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte - 
BH. O contrato foi firmado entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e o 

a Companhia celebrou contrato de prestação de serviços de elaboração de projeto e 
fabricação de 35 trens, constituídos de 8 carros cada um, totalizando 280 carros, para a 

Manutenção preventiva e corretiva em 12 trens de 4 carros da série 2070 com a CPTM, 

celebrou contrato de locação de imóvel não residencial referente a parte do espaço do 
imóvel localizado em Hortolândia pelo período de julho de 2020 a dezembro de 2024 
para a Ctrens. A remuneração pela locação ocorre mensalmente de acordo com um 
valor fixo estipulado no contrato entre as partes e é reajustado anualmente pelo IPC-
FIPE. Anualmente a Companhia analisa as projeções de resultado dos próximos 
exercícios com base nos contratos já celebrados. A carteira atual possui contratos 
lucrativos, com diferentes prazos de término até o ano de 2030. De acordo com esses 
contratos vigentes estima-se que a Companhia volte a apresentar lucro a partir de 2021 
(nas projeções de 2019 e 2020 estimava-se o mesmo período para retorno da 
lucratividade). 2. Base de Elaboração das Demonstrações Financeiras e Resumo 
das Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos 
pronunciamentos técnicos, nas orientações e interpretações técnicas emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. Em conformidade com o OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação 
dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral, a Administração declara que 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão evidenciadas e correspondem às práticas utilizadas na sua gestão. Base de 
elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos, se houver, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo 
histórico geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário que a Administração 
faça uso de estimativas e adote premissas para contabilizar certos ativos, passivos e 
outras transações, entre elas as estimativas referentes a reconhecimento de receita, 
vida útil do ativo imobilizado, à provisões necessárias para passivos contingentes, à 
provisão para créditos de liquidação duvidosa e à elaboração de projeções para 
realização de IR e CS diferidos e outras similares, as quais, apesar de refletirem o 
julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração, relacionadas à 
probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em 
relação aos dados e valores reais. Para mais informações acerca das estimativas e 
premissas adotadas pela Administração, vide as práticas contábeis detalhadas a seguir. 
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita: Ativos, passivos, receitas e 
despesas são apurados de acordo com o regime de competência. As despesas são 
reconhecidas quando incorridas e os custos relativos aos projetos são reconhecidos no 
resultado com base no estágio de conclusão dos contratos. A Companhia reconheceu as 
receitas provenientes da prestação de serviços de modernização de trens e as receitas 
provenientes da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de 
revisão geral de trens, em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 47 - 
Receita. A receita de prestação de serviços é apresentada líquida de deduções, 
incluídos os impostos calculados sobre estas. b) Moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são 
mensurados em reais (R$), moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras, que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
Companhia opera. c) Transações e saldos em moeda estrangeira: As transações em 
moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia (reais - R$), 
utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das 
contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data de encerramento 
das demonstrações financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes 
da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado, 
na rubrica “Variação cambial, líquida”. d) Instrumentos financeiros: Classificação e 
mensuração de ativos e passivos financeiros: A CPC 48 retém em grande parte os 
requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e mensuração de passivos 
financeiros. No entanto, ele elimina as antigas categorias do CPC 38 para ativos 
financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para 
venda. A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo a CPC 48 é geralmente 
baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas 
características de fluxos de caixa contratuais. Conforme a CPC 48, no reconhecimento 
inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) instrumento de dívida; 
VJORA - instrumento patrimonial; ou valor justo por meio de resultado (“VJR”). As 
seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos 
financeiros: Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente 
mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, 
é reconhecido no resultado. Ativos financeiros mensurados a custo amortizado: Esses 
ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por Impairment. A receita de 
juros, ganhos e perdas cambiais e o Impairment são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. 
Instrumentos de dívidas ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma 
subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros são calculados utilizando o método 
de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidos no resultado. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA 
é reclassificado para o resultado. Instrumentos patrimoniais ao VJORA: Esses ativos são 
mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos 
como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma 
recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado. Sob a CPC 48, um 
ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a 

de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa 

são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um 
instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e 

negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais 

específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o 
valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um 
instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar 
irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento 
em outros resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por 
investimento. Todos os ativos financeiros são classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui 
todos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode 
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos 
requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se 
isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma 
surgiria (opção de valor justo disponível na CPC 48). Um ativo financeiro é inicialmente 
mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos 

CAF Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ nº 02.430.238/0001-82

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) líquido por ação)

Imobilizações em andamento - 34 - 34 3.453
Terreno - 3.500 - 3.500 3.500
Total 157.191 (98.593) 58.597 62.866
(*) Se referem aos contratos de aluguel que passaram a ser contabilizados de acordo 
com o CPC 16. A movimentação do ativo imobilizado para os exercícios findos em
31.12.2020 e de 2019 é como segue: 2020 2019
Saldo no início do exercício 62.866 67.845
Adições: Aquisições 2.740 4.985
Baixas (1) (148)
Depreciação (7.008) (9.816)
Saldo no fim do exercício 58.597 62.866
Em 31.12.2020 e de 2019, a Companhia não possuía bens imobilizados dados como 
penhora e aval em operações de empréstimos e financiamentos bancários, nem 
arrolados em defesa de processos judiciais. A Companhia realizou a avaliação do valor 
justo de seus ativos, em que os mesmos demonstraram estar maiores que os valores 
registrados, e com isso concluiu que não existe necessidade de provisão para perdas 
relacionado ao imobilizado. 8. Investimento em Coligada: A Companhia possui 
participação na CTRENS de 1%, cujo valor em 31.12.2020 é de R$10.910 (R$9.147 em 
2019) e avaliado pelo valor justo do investimento. 
9. Partes Relacionadas: Ativo Passivo Transações
CAF Espanha: 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Contas a receber 116 2.276 - - - -
Adiantamentos a fornecedores 266 266 - - - -
Fornecimento de materiais - - 1.629 1.813 - -
Vendas - - - - 775 2.747
Compras - - - - (7.411) (16.647)
CAF Power & Automation SL:
Vendas - - - 227
CAF Signalling:
Fornecimento de materiais - - 396 281 - -
Rail Line Components:
Fornecimento de materiais - - 12 3.407 - -
Compras - - - - (6.265) (2.381)
Tradinsa:
Fornecimento de materiais - - 90 933 - -
Compras - - - - - (960)
Cofema: Compras - - - - (252) (104)
CAF Australia:
Contas a receber 127 - - - - -
Prestação de serviços - - - - 498 -
CAF Mexico S.A de CV: - - - - - -
Contas a receber - 9 - - - -
Vendas - - - - - 471
Sermantrén:
Prestação de serviços - - - - - 19
CAF IP:
Empréstimos - Curto prazo - - - 10.873 - -
Juros sobre empréstimos - - - 658 - -
Despesas financeiras (juros
 sobre empréstimos) - - - - (424) (4.045)
CTRENS: Contas a receber (a) 8.002 7.322 - - - -
Outros créditos 232 661 - - - -
Adiantamentos (a) - - 34.467 28.996 - -
Prestação de serviços (a) - - - - 31.690 29.943
Vendas (a) - - - - 7.079 5.563
Aluguel imóvel - - - - 1.524 -
Compras - - - - - (258)
JSCP / Dividendos - - - - 274 925
Total 8.743 10.534 36.594 46.961 27.488 15.500
Contas a receber 8.245 9.607 - - - -
Outros créditos 232 661 - - - -
Adiantamentos a fornecedores 266 266 - - - -
Fornecedores - Parte relacionada - - 2.127 6.434 - -
Adiantamentos - Circulante - - 34.467 28.996 - -
Empréstimos - Curto prazo (b) - - - 11.531 - -
(a) Os saldos e as transações com a CTRENS estão relacionados ao contrato de 
prestação de serviços de assessoria técnica de manutenção de trens e industrialização, 
conforme detalhado na nota nº 1. (b) Conforme divulgado na nota nº 11, a Companhia 
celebrou contratos de empréstimos com sua parte relacionada CAF IP denominados em 
euros (€). As condições comerciais das transações com partes relacionadas foram 
estabelecidas entre as partes e podem não refletir as condições que seriam praticadas 
com terceiros.
10. Obrigações Tributárias: 2020 2019
Impostos a recolher sobre projetos em andamento 5.005 4.477
IRRF 391 499
INSS 375 500
FGTS 141 186
ISS 137 127
PIS a recolher 19 125
COFINS a recolher 86 622
CSLL a recolher 5 8
Outras 20 49
Total 6.179 6.593
11. Empréstimos com partes Relacionadas: A Companhia celebrou contratos de 
empréstimos com sua parte relacionada CAF IP denominados em euros (€), como segue:
Valor contratado Encargos anuais Vencimento 2020 2019
€2.400 Libor + 3,5% Dezembro de 2020 - 11.531

- 11.531
A movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos entre partes relacionadas 
para o exercício findo em 31.12.2019 e de 2020 é como segue: Saldo em 31.12.2018, 
137.373; Captações de empréstimos, 10.881; Amortização do principal, (141.419); 
Despesas de juros, 4.045; Amortização de juros, (4.444); Variação cambial, 5.095; Saldo 
em 31.12.2019, 11.531; Captações de empréstimos, -; Amortização do principal, 
(15.312); Despesas de juros, 424; Amortização de juros, (1.105); Variação cambial, 4.462; 
Saldo em 31.12.2020, -. 12. Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: 
A Companhia constituiu, em 31.12.2020 e de 2019, provisão para riscos tributários, cíveis 
e trabalhistas para as causas classificadas pelos assessores legais com risco de perda 
provável. O valor provisionado refere-se ao montante que os assessores legais 
consideram que a Companhia desembolsará nesses processos. As provisões são 
revisadas e ajustadas com base na evolução dos processos e no histórico das perdas na 
melhor estimativa corrente. As obrigações estimadas estão demonstradas a seguir:

Tributárias Trabalhistas Cíveis (1) Total
Saldo em 31.12.2018 3.051 10.338 9.794 23.183
Complementos 10.459 12.959 171.283 194.701
Reversões - (8.464) (9.794) (18.258)
Saldo em 31.12.2019 13.510 14.833 171.283 199.626
Complementos 5.938 8.654 4.741 19.333
Reversões (9.671) (9.023) - (18.694)
Saldo em 31.12.2020 9.777 14.464 176.024 200.265
(1) Em março de 2014, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, após 
a conclusão do inquérito administrativo iniciado em maio de 2013, envolvendo diversos 
fabricantes ferroviários, incluindo a Companhia, iniciou processo administrativo 
decorrente de supostas práticas anticoncorrenciais desses fabricantes. A Companhia 
apresentou defesa preliminar e vem continuamente colaborando com as autoridades, 
prestando os esclarecimentos necessários. Em julho de 2019, o tribunal do CADE emitiu 
uma decisão administrativa determinando que a Companhia pague uma multa de 
R$167.058 e aconselhou as autoridades competentes a não conceder subsídios e 
benefícios fiscais por um período de cinco anos. Em 30.06.2019, a Companhia 
provisionou essa contingência no resultado do semestre e vem corrigindo o valor 
mensalmente pela Taxa Selic (a variação da provisão está registrada como atualização 
monetária vide nota nº 17). Adicionalmente, em 31.12.2020 e de 2019, em decorrência 
do referido processo, o montante de R$875, mantido em conta corrente, está bloqueado, 
sendo classificado na rubrica de depósito judicial. A Companhia rejeita a condenação e 
multa imposta pelo CADE e argumenta que, com relação aos fatos investigados, sempre 
atuou em estrita conformidade com a lei aplicável. Por isso, em outubro de 2020 a 
empresa interpôs Ação Anulatória objetivando a anulação da decisão do CADE, sendo 
deferido o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da penalidade 
imposta. Além disso, como resultado das investigações conduzidas pelo CADE, outras 
autoridades, incluindo Ministério Público do Estado de São Paulo, instauraram 
processos judiciais. Destacamos as seguintes ações cíveis relacionadas ao 
Procedimento do CADE: a. Ação Civil Pública nº 1051058-75.2014.8.26.0053 (4ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo); ação judicial proposta pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo em face de CPTM, Siemens, Alstom Brasil, CAF Brasil 
Indústria e Comércio S.A., Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles S.A. - CAF, 
TTrans, Bombardier Brasil, MGE, Mitsui, Temoinsa, Tejofran, MPE. Ação civil pública na 
qual o MPSP pede, entre outras coisas: declaração da nulidade das ofertas de 
manutenção da Série 2000, 2100 e 3000 (primeira rodada); e o reembolso em valores 
relevantes ao Estado por danos materiais e morais. Em 2020 os réus apresentaram suas 
defesas e o último andamento foi a apresentação da réplica pelo Ministério Público. b. 
Ação Civil Pública nº 1036329-10.2015.8.26.0053 (5ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de São Paulo); ação judicial proposta pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo em face de CPTM, Siemens, Alstom Brasil, CAF Brasil Indústria e Comércio S.A., 
TTrans, Bombardier Brasil, MGE, Mitsui, Temoinsa, Tejofran. Ação civil pública na qual o 
Ministério Público do Estado de São Paulo pede entre outras coisas: Declaração de 
nulidade de vários procedimentos licitatórios e reparação plena dos danos materiais e 
morais causados em valores relevantes. Em 2020 um dos réus solicitou que o 
andamento do processo aguardasse a decisão de um recurso apresentado contra 
decisão que não apreciou as matérias preliminares arguidas e até o encerramento do 
ano o processo não teve mais andamento. c. Ação de Reparação de Danos nº 0031997-
85.2013.8.26.0053 (4ª Vara da Fazenda Pública); ação judicial proposta pelo Estado de 
São Paulo, Companhia Paulista de Trens - CPTM e Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - METRÔ em face de Siemens Ltda., Siemens AG, CAF Brasil Indústria e 
Comércio S.A., Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles S.A. - CAF e Outros. Ação 
de reparação de danos na qual requer-se a condenação das demandadas ao pagamento 
do valor correspondente ao sobrepreço praticado em todos os contratos e subcontratos 
nos quais havia a fixação de preços entre as empresas, cujo valor será determinado em 
laudo definitivo ao final do processo. CAF Brasil foi citada em janeiro de 2015. A 
Companhia apresentou sua defesa em 28/08/19. O estado atual do processo ainda está 
na fase de instrução. A CAF Brasil faz parte de um consórcio em Cuiabá (Mato Grosso) 
cujo objetivo é o cumprimento de um contrato de construção de uma nova linha de VLT 
e o fornecimento de material rodante. O escopo da CAF no consórcio implica 
basicamente no fornecimento do material rodante e sistema de sinalização. O consórcio 
e o cliente estão atualmente envolvidos em diversos processos, entre outros assuntos, a 
possível violação de contrato por ambas as partes está em análise, principalmente, em 
relação ao trabalho de engenharia civil. Neste sentido, no presente momento, os 
conselheiros jurídicos da CAF Brasil consideram que o Consórcio possui sólidos 
argumentos para justificar a sua defesa e defender que a falta de conclusão do trabalho 
é o resultado do não cumprimento de compromissos por parte do cliente. Em qualquer 
caso, se uma ordem judicial for emitida contra o Consórcio em relação a isso, uma vez 
que as violações são atribuídas principalmente a outros membros do Consórcio, a CAF 
poderá reclamar as potenciais perdas desses membros. Em 31.12.2020 e de 2019, o 
valor, devido há mais de 180 dias, reconhecido no “Contas a receber de clientes” no ativo 
não circulante em relação a este contrato, líquido dos adiantamentos recebidos, foi de 

R$59.304 e nenhum valor foi reconhecido por reivindicações adicionais sobre o contrato 
original. Sobre estes recebíveis está constituída provisão de R$20.829 em 31.12.2020 
(R$22.540 em 31.12.2019), em consonância com o CPC 48. Destacamos que esta 
provisão é constituída para a integralidade do saldo a receber de clientes (conforme nota 
nº 4), levando em conta o montante do saldo em aberto, o prazo estimado de 
recebimento e a probabilidade de perda, conforme análise dos principais ratings 
aplicados a cada cliente. De todos os processos que estão em curso relacionados ao 
contrato de Cuiabá, apenas o processo administrativo de rescisão contratual nº 
535196/2017, se tiver seus efeitos extrapolados, poderá futuramente impactar de forma 
desfavorável o saldo de contas a receber de clientes. Em referido processo 
administrativo o Estado visa rescindir unilateralmente o contrato administrativo nº 
037/2012/SECOPA, em função de supostas irregularidades. Em julgamento realizado 
em 10/12/2019, foi negado provimento ao recurso interposto perante o STJ no qual se 
discutia a decisão administrativa que rescindiu o Contrato por culpa exclusiva do 
Consórcio, determinando a aplicação de multa e ressarcimento de valores ao erário. A 
análise dos assessores é de que se deve centrar esforços no julgamento do mandado de 
segurança já impetrado em 2018, no qual se discute o mérito da decisão do Estado de 
Mato Grosso, sem prejuízo da propositura de uma medida mais abrangente, de outro rito 
(ação de procedimento comum), para discutir o mérito do processo de rescisão em 1º 
grau de jurisdição, caso necessário. Neste contexto, a administração da CAF Brasil não 
considera que pelo atual andamento dos processos relacionados ao projeto de Cuiabá 
exista um risco provável de realização do contas a receber em aberto a ser provisionado 
em complemento à provisão já contabilizada para todos os saldos de contas a receber. 
O Grupo CAF e a Companhia continuam com a defesa de seus interesses nesses 
processos. Entretanto, até a data atual não é possível determinar qual será o resultado 
desses processos, nem o impacto que teriam nas demonstrações financeiras da 
Companhia em caso de um desfecho desfavorável, motivo pelo qual não há registro de 
nenhum passivo contingente nas demonstrações financeiras. 13. Provisão para 
Garantia: Nos contratos comentados na nota nº 1, para a construção de trens no Brasil, 
a Companhia assume todas as responsabilidades quanto ao funcionamento dos trens e 
eventuais vícios ocultos e/ou defeitos de montagem eventualmente detectados pelo 
prazo de dois anos a partir da data da entrega de cada unidade; para tanto, efetuou uma 
estimativa de potenciais custos a incorrer relacionados aos trens entregues e 
contabilizou uma provisão para garantia no montante  de R$35.539 em 31.12.2020
(R$42.052 em 31.12.2019). 2020 2019
Saldo no início do exercício 42.052 43.220
Complementos 18.311 30.882
Reversões (24.824) (32.050)
Saldo no fim do exercício 35.539 42.052
14. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31.12.2020, o capital social autorizado, 
subscrito e integralizado é de 761.825.920 (em 31.12.2019 era de 761.825.920) ações 
ordinárias nominativas com valor nominal de R$1,00, distribuídas da seguinte forma:

2020 2019
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (0,97%) 7.425 7.425
CAF Diversified Business Development, S.A. (99,03%) 754.401 754.401
Total 761.826 761.826
As companhias brasileiras devem registrar no Banco Central do Brasil - BACEN os 
investimentos estrangeiros e os respectivos lucros capitalizados, para permitir a 
remessa de dividendos ou repatriação do capital. O capital estrangeiro está registrado 
no BACEN de acordo com o Certificado de Registro RDE-IED nº IA073573, nº IA027760 
e nº IA027761, de 31.12.2019. A remessa de dividendos, a repatriação e os 
reinvestimentos externos estão sujeitos à regulação do BACEN. b) Constituição de 
reservas e destinação do resultado: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social. O estatuto social da Companhia prevê a forma de 
distribuição dos lucros apurados no encerramento das demonstrações financeiras, os 
quais, quando distribuídos, são debitados diretamente à rubrica “Lucros acumulados”. 
Em 2020 o saldo de reserva legal contabilizado em exercícios anteriores foi utilizado 
para compensação de prejuízos. c) Ajuste de Avaliação Patrimonial: Em 2020 e 2019 a 
variação correspondente à avaliação do investimento na Ctrens pelo valor justo foi 
registrada diretamente em conta do Patrimônio Líquido.
15. Receita Líquida: 2020 2019
Receita bruta de venda de produtos e mercadorias 16.580 20.105
Receita bruta de serviços prestados 50.979 52.328
Impostos incidentes sobre faturamento (7.798) (9.285)
Total 59.761 63.148
16. Despesa por Natureza: 2020 2019
Depreciação e amortização (7.008) (9.816)
Salários e benefícios (40.937) (52.916)
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados (26.225) (23.442)
Custos de fabricação de trens 2.508 (4.447)
Provisão para não realização de créditos de ICMS 514 12.417
Provisão para garantia 6.513 1.168
Seguros (1.666) (1.184)
Serviços prestados (12.558) (16.989)
Transporte de materiais (472) (675)
Conservação, aluguéis, energia e água (1.634) (2.017)
Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas 4.102 (176.443)
Provisão recebíveis 2.068 (8.282)
Outras (4.591) (6.119)
Total (79.386) (288.745)
Classificadas como:
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (65.406) (94.519)
Despesas gerais e administrativas (21.159) (26.847)
Outras despesas operacionais, líquidas 7.179 (167.379)
Total (79.386) (288.745)
17. Resultado Financeiro: 2020 2019
Receitas financeiras:
Rendimentos sobre aplicações financeiras 283 407
Juros sobre o capital próprio recebido de coligada 273 325
Dividendos recebidos de coligada - 600
Juros de atualização tributária 2.482 7.858
Outras - 200
Total 3.038 9.390
Despesas financeiras: Juros e encargos financeiros (20) (228)
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas (424) (4.045)
Perdas líquidas com operações com derivativos (426) (7.936)
Atualização monetária de provisões (4.741) -
Outras (458) (1.215)
Total (6.069) (13.424)
Variação cambial: Receita de variação cambial 784 344
Despesa de variação cambial (1.718) (695)
Total (934) (351)
18. IR e CS: a) Diferidos ativo: O IR e a CS diferidos são registrados para refletir os 
efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre as bases fiscais de 
ativo e passivo e seu respectivo valor contábil. O IR e a CS diferidos têm a seguinte 
origem:

2020 2019
Provisão para não realização de créditos de ICMS 40.273 40.787
Provisão para garantia 35.539 42.052
Provisão para obsolescência de estoque 4.467 4.424
Provisão para riscos trabalhistas e tributários 24.241 28.343
Outras provisões 276 1.085
Provisão para débitos incobráveis 22.245 24.313
Provisão para penalidades contratuais 6.933 6.933
Provisão para não recuperação de impostos diferidos ativos (a) (41.384) (55.347)

92.590 92.590
Alíquota de IR e CS 34% 34%
IR e CS à taxa nominal 31.481 31.481
(a) Considerando a projeção de geração de lucro tributável, o IR e a CS diferidos ativos 
serão integralmente compensados nos próximos exercícios; contudo, não é possível 
estimar com razoável precisão os exercícios em que as diferenças temporárias serão 
realizadas. Desta forma, estão ativados apenas os valores que se estimam recuperar 
nos próximos 10 anos pelos contratos de fornecimento já existentes, sem estimar novas 
vendas para fins desta análise. Para a realização das estimativas foram consideradas 
apenas as receitas de contratos firmes já em andamento, sem considerar nenhuma nova 
venda ou extensão contratual. Neste contexto tem destaque um contrato relacionado à 
manutenção de uma frota de trens com duração até 2030, que vem apresentando 
consistentemente uma margem positiva robusta e resultados alinhados às projeções. No 
que se refere aos custos e despesas, foram projetados de acordo com a melhor 
informação disponível pela administração no momento. Em relação aos custos dos 
projetos considera-se a estimativa das áreas técnicas, enquanto para os demais gastos 
foram mantidos no mesmo padrão do encerramento do exercício sem estimar quaisquer 
reduções ou eficiências futuras. Considerando que os principais projetos de fabricação 
estão praticamente finalizados, esperando a obtenção de aceitação definitiva, não se 
espera que ocorram imprevistos e variações relevantes que não estejam já consideradas 
nas estimativas. Embora seja uma projeção realizada por um período de longo prazo, a 
Administração a considera a mais conservadora possível com todas as informações 
disponíveis no momento de sua realização. b) Correntes e diferidos no resultado do 
exercício: A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais 
combinadas e da despesa de IR e CS debitada em resultado é demonstrada como
segue: 2020 2019
Prejuízo antes do IR e da CS (23.590) (229.982)
Alíquota combinada de IR e CS 34% 34%

Crédito (despesa) de IR e CS à taxa nominal 8.021 78.194
Efeito do IR e da CS sobre diferenças permanentes:
Outras, líquidas (1) (1.996) (58.513)
Reversão de créditos fiscais reconhecidos em anos anteriores 4.717 9.114
Créditos fiscais não reconhecidos (10.772) (28.795)
Crédito (despesa) de IR e CS - -
(1) Além das diferenças permanentes usuais e isoladamente imateriais, em 2020 e 2019 
não foi constituído imposto diferido sobre a provisão cível referente ao processo do 
CADE mencionado na NE 12, uma vez que a eventual confirmação do risco não será um 
gasto dedutível. Em 2019 e 2020, a Companhia reavaliou os aspectos de realização do 
saldo de impostos diferidos, observando a utilização desses ativos com a expectativa de 
lucros futuros e considerando o histórico de lucros operacionais gerados em exercícios 
anteriores. 19. Gestão de Riscos e Instrumentos Financeiros: Considerações gerais 
e políticas: A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades 
operacionais e financeiras. São contratadas aplicações financeiras, empréstimos com 
partes relacionadas e instrumentos financeiros derivativos. A gestão desses 
instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de estratégias e 
estabelecimento de sistemas de controle, estabelecidos para o Grupo CAF. Categorias 
de instrumentos financeiros:
Ativos financeiros 2020 Classificação
Caixa e equivalentes de caixa 20.486 Custo amortizado
Contas a receber 217.394 Custo amortizado
Contas a receber - Partes relacionadas 8.245 Custo amortizado
Outros créditos - Partes relacionadas 232 Custo amortizado
Total 246.357
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos parte relacionada - Custo amortizado
Fornecedores 18.780 Custo amortizado
Fornecedores - Partes relacionadas 2.127 Custo amortizado
Outras contas a pagar 554 Custo amortizado
Total 21.461
Políticas para contratação de instrumentos financeiros derivativos: Em virtude das 
obrigações financeiras assumidas pela Companhia em moedas estrangeiras 
decorrentes de empréstimos com partes relacionadas, contratos de vendas e importação 
de insumos produtivos, a Administração pode contratar operações com instrumentos 
financeiros derivativos para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos níveis de 
exposição vinculados a esses riscos. Para exposições cambiais, a Companhia contrata 
operações com instrumentos financeiros derivativos do tipo “Non-Deliverable Forward - 
NDF”. Fatores de risco financeiro: a) Risco de concentração e crédito de clientes: Em 
virtude das características operacionais e do tamanho do mercado metroferroviário 
brasileiro, os produtos da Companhia são vendidos mediante contratos de compra de 
valores relevantes, firmados com um número concentrado de clientes, que representam 
um volume significativo de suas vendas, conforme divulgado na nota nº 1. Em 2020 a 
receita operacional foi concentrada substancialmente em quatro clientes (cinco clientes 
em 2019). Adicionalmente, existe o risco de uma contraparte não cumprir com suas 
obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. 
Atualmente, a Companhia mantém transações comerciais com empresas e órgãos 
governamentais e também com partes relacionadas. Em 31.12.2020 a Administração 
registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa por valor de R$22.245, 
(R$24.313 em 31.12.2019). A Companhia ainda considera baixo o risco de crédito das 
operações que mantém em instituições financeiras consideradas pelo mercado como de 
primeira linha. b) Risco de taxa de câmbio: Decorre principalmente da volatilidade da 
taxa de câmbio e seu impacto, principalmente do caixa mantido em moeda estrangeira e 
empréstimos com partes relacionadas, denominados em euro (€). Em 31.12.2020 e 
2019, a exposição cambial, preponderantemente indexada ao euro (€), é demonstrada 
conforme o quadro a seguir:

2020 2019
Posições ativas: Conta-corrente em moeda estrangeira 111 79

111 79
Posições passivas: Contas a pagar a terceiros (130) (61)
Contas a pagar com partes relacionadas (1.850) (6.120)
Empréstimos com partes relacionadas - (11.531)

(1.980) (17.712)
Total de exposição cambial líquida (1.924) (17.633)
c) Risco de flutuação de preço de venda de seus produtos, prestação de serviços e custo 
de aquisição de materiais: Os preços dos produtos e serviços prestados pela Companhia 
estão amparados em contratos anteriormente firmados com seus clientes; portanto, não 
há risco significativo de oscilação não esperada. d) Gestão de capital: Os objetivos da 
Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Companhia para oferecer retorno a acionistas e benefícios a outras 
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse 
custo. Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital 
com base na evolução do seu lucro líquido e do retorno sobre o investimento (“Return On 
Investment - ROI”). Esses índices correspondem a:

2020 2019
Prejuízo líquido do exercício (23.590) (229.982)
Capital social 761.826 761.826
Retorno sobre o investimento (0,03) (0,30)
20. Cobertura de Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de 
seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade.
Modalidade Cobertura Vencimento
Riscos nomeados operacionais 300.000 31/dezembro/2020
Terrorismo 255.000 01/fevereiro/2021
Responsabilidade civil geral 6.519 01/janeiro/2021
RC Diretores e Administradores 9.640 10/abril/2021
Riscos engenharia 54.713 28/fevereiro/2021
Seguros garantias projetos 163.731 março/2021 a outubro/2022
Em 31.12.2020, a Companhia possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos para os bens do ativo imobilizado e para os estoques, por valores considerados 
pela Administração suficientes para cobrir eventuais perdas. 21. Autorização para 
Emissão das Demonstrações Financeiras: As presentes demonstrações financeiras 
foram aprovadas para emissão pela Diretoria em reunião ocorrida em 13.05.2021.

Diretoria
Renato de Souza Meirelles - Diretor Presidente

Alessandre Edo Toso - Diretor Financeiro - CRC nº 1SP 247.587/O-5
Maria Eugenia Marenco Rocha - Controller - CRC nº 1SP 292.064/O-9

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
À Administração da CAF Brasil Industria e Comércio S.A. Opinião com ressalva: 
Examinamos as demonstrações financeiras da CAF Brasil Industria e Comércio S.A. 
(“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31.12.2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos, se houver, que poderiam 
advir do assunto mencionado da seção a seguir intitulada “Base para opinião com 
ressalvas”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAF Brasil 
Industria e Comércio S.A. em 31.12.2020, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalvas: Conforme mencionado na nota 
nº 18 às demonstrações financeiras, a Sociedade possui em 31.12.2020, saldo de IR 
diferido ativo decorrentes de prejuízo fiscais e outras diferenças temporárias no valor 
total de R$31.481 mil. Para sustentar a avaliação quanto à inexistência da necessidade 
de provisão para perdas decorrente da indisponibilidade de lucro tributável futuro para 
recuperação deste ativo de longo prazo, a Administração preparou análise do valor 
recuperável baseada em projeções que consideram premissas significativamente 
otimistas, para as quais não foi possível obter evidência de auditoria suficiente para 
suportar sua consideração como razoável. Consequentemente, não temos condições de 
avaliar sobre a necessidade e valor da provisão para redução ao valor recuperável deste 
ativo de longo prazo. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas 
sobre as demonstrações financeiras. Ênfase: Transações com partes relacionadas: 
Conforme notas explicativas nº 1 e nº 9 às demonstrações financeiras, a Sociedade 
mantém saldos e transações em montantes relevantes com partes relacionadas, para as 
quais as condições comerciais são estabelecidas entre as partes. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da Administração e 
da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando e divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e com o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 

distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não 

estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com a administração e os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 13 de maio de 2021.
DELOITTE BRASIL Auditores Independentes Ltda.

CRC nº 2 SP 000164/O-4
Alessandro Costa Ramos

Contador - CRC nº 1 SP 198853/O-3.

Balanços Patrimoniais Nota 2020 2019
Ativo/Circulante 241.715 289.674
Caixa e equivalentes de caixa 3 20.486 19.514
Contas a receber de clientes 4 173.150 204.537
Contas a receber - Partes relacionadas 9 8.245 9.607
Estoques 5 36.061 36.657
Imposto a recuperar 6 1.973 19.039
Créditos de operações com instrumentos financeiros derivativos - 71
Outros créditos 1.800 249
Não circulante 251.415 246.314
Contas a receber de clientes 4 44.244 42.176
Impostos a recuperar 6 93.969 95.169
IR e CS diferidos 18 31.481 31.481
Depósitos judiciais 5.994 4.814
Prêmios de seguro a apropriar 5.988 -
Outros créditos - Partes relacionadas 9 232 661
Investimentos 8 10.910 9.147
Imobilizado e intangível 7 58.597 62.866
Total do ativo 493.130 535.988
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 68.048 82.690
Empréstimo no exterior - Parte relacionada 11 - 11.531
Fornecedores 18.780 21.371
Fornecedores - Parte relacionada 9 2.127 6.434
Obrigações tributárias 10 6.179 6.593
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 3.090 3.494
Adiantamento de clientes 2.574 2.574
Adiantamento de parte relacionadas 9 34.467 28.996
Obrigações a liquidar com instrumentos financeiros derivativos - 91
Outras contas a pagar 554 520
Outras provisões 277 1.086
Não circulante 235.834 242.223
Provisão para garantia 13 35.539 42.052
Passivo financeiro arrendamento 30 545
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 12 200.265 199.626
Patrimônio líquido 189.248 211.075
Capital social 14 761.826 761.826
Ajustes de avaliação patrimonial 8.022 6.259
Reserva legal - 6.508
Prejuízos acumulados (580.600) (563.518)
Total do passivo e patrimônio líquido 493.130 535.988

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 
Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020 2019
Prejuízo do exercício (23.590) (229.982)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o
 caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 7 7.008 9.816
Provisão para débitos incobráveis 16 (2.068) 8.282
Custo de baixa de ativo imobilizado 7 1 148
Provisão (reversão) para não realização de crédito de ICMS 16 (514) (12.417)
Provisão para itens de giro lento 5 43 (2)
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 16 (4.102) 176.443
Atualização monetária de provisões 17 4.741 -
Provisão para garantia 16 (6.513) (1.168)
Juros e variação cambial sobre empréstimos 
 de partes relacionadas 4.886 9.140
Provisão para contas a pagar (809) (2.090)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 31.387 44.868
Contas a receber - Partes relacionadas 1.362 1.541
Estoques 552 (353)
Impostos a recuperar 17.066 6.608
Outros (6.576) 498
Redução (aumento) nos passivos operacionais:
Fornecedores (2.591) (5.696)
Fornecedores - Partes relacionadas (4.307) 1.718
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (404) (1.006)
Obrigações tributárias (414) (274)
Adiantamento de partes relacionadas 5.471 8.516
Obrigações a liquidar com instrumentos financeiros derivativos - (4.087)
Pagamento de juros sobre empréstimos 11 (1.105) (4.444)
Outras obrigações diversas (500) 994
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 19.024 7.053
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível 7 (2.740) (4.985)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.740) (4.985)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ampliação capital social - 132.451
Captação de empréstimos e financiamentos 11 - 10.881
Pagamento de empréstimos e financiamentos 11 (15.312) (141.419)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de financiamento (15.312) 1.913
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 972 3.981
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19.514 15.533
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 20.486 19.514
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 972 3.981

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajuste de Lucros
avaliação (prejuízos)

Nota Capital
Reserva 

legal
patri- 

monial
acumu- 

lados Total
Saldos em 31.12.2018 629.375 6.508 - (333.536) 302.347
Aumento de capital com
 empréstimos intercompany 132.451 - - - 132.451
Ajustes de avaliação patrimonial - - 6.259 - 6.259
Prejuízo do exercício - - - (229.982) (229.982)
Saldos em 31.12.2019 761.826 6.508 6.259 (563.518) 211.075
Ajustes de avaliação
 patrimonial 14 - - 1.763 - 1.763
Absorção reserva legal 14 - (6.508) - 6.508 -
Prejuízo do exercício - - - (23.590) (23.590)
Saldos em 31.12.2020 761.826 - 8.022 (580.600) 189.248

Demonstrações do Resultado Nota 2020 2019
Receita líquida 15 59.761 63.148
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 16 (65.406) (94.519)
Lucro bruto (5.645) (31.371)
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 16 (21.159) (26.847)
Outras despesas operacionais, líquidas 16 7.179 (167.379)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (19.625) (225.597)
Resultado financeiro: Receitas financeiras 17 3.038 9.390
Despesas financeiras 17 (6.069) (13.424)
Variação cambial, líquida 17 (934) (351)
Prejuízo do exercício (23.590) (229.982)

Demonstrações do Resultado Abrangente 2020 2019
Prejuízo do exercício (23.590) (229.982)
Resultado abrangente total do exercício (23.590) (229.982)

de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. e) Caixa e equivalentes 
de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e investimentos 
temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação, considerados de 
liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos 
valores de custo, acrescidos dos rendimentos e da variação cambial auferidos até a data 
de encerramento das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de 
mercado ou de realização. f) Contas a receber de clientes e estimativa de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: A Companhia reconhece uma provisão para perdas de 
crédito esperadas (“PCE”) sobre investimentos em instrumentos da dívida mensurados 
ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
valores a receber de arrendamento, valores a receber de clientes e ativos de contrato, 
bem como contratos de garantia financeira. O valor das perdas de crédito esperadas é 
atualizado em cada data de relatório para refletir as mudanças no risco de crédito desde 
o reconhecimento inicial do respectivo instrumento financeiro. A Companhia sempre 
reconhece a PCE durante a vida útil para contas a receber, ativos de contrato e valores 
a receber de arrendamento. As perdas de crédito esperadas sobre esses ativos 
financeiros são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experiência de 
perda de crédito histórica da Companhia, ajustada com base em fatores específicos aos 
devedores, nas condições econômicas gerais e na avaliação das condições atuais e 
projetadas na data do relatório, incluindo o valor da moeda no tempo, quando aplicável. 
g) Estoques: Avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor 
de mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. h) Investimento em coligada: 
Avaliado pelo valor justo, conforme demonstrado na nota nº 8. i) Imobilizado: Registrado 
ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método 
linear a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens (vide 
nota nº 7). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são 
revisados na data de encerramento das demonstrações financeiras, e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do 
imobilizado é baixado após a alienação ou quando não há benefícios econômicos 
futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou 
baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores 
recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado. j) Redução 
ao valor recuperável de ativos: Na data de encerramento das demonstrações 
financeiras, a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos, a fim de determinar se 
há alguma indicação de que sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. 
Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de 
mensurar o montante dessa perda. Quando não for possível estimar o montante 
recuperável de um ativo individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável 
da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação 
razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são 
alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades 
geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser 
identificada. k) Ativos circulante e não circulante: Alguns ativos são classificados como 
“Ativos circulantes”, mas que poderão ser realizados num período superior a 12 meses 
após a data de encerramento das demonstrações financeiras, mas considerando os 
itens em conjunto representam a melhor estimativa de período de realização da 
Administração e devem ser classificados na referida rubrica. l) Passivos circulante e não 
circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais 
incorridos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas 
variações registradas na demonstração do resultado. m) Provisões: Reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que 
seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O 
valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas 
para liquidar a obrigação na data de encerramento das demonstrações financeiras, 
considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é 
mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor 
contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor 
temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos 
requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de 
um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo 
e o valor puder ser mensurado de forma confiável. n) Provisão para garantias: As 
provisões para o custo esperado com garantia de vendas são reconhecidas na data da 
venda dos respectivos produtos, com base na melhor estimativa da Administração em 
relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação da Companhia. o) Tributação 
- IR e CS: Impostos correntes: A provisão para IR e CS está baseada no lucro tributável 
do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do 
resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros 
exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 
A provisão para IR e CS é calculada com base nas alíquotas vigentes, sendo o IR e a CS 
calculados às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente. A despesa de IR e CS correntes 
é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de 
encerramento das demonstrações financeiras, de acordo com os regulamentos 
tributários brasileiros. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na 
declaração de renda com respeito a situações em que a regulamentação tributária 
aplicável está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui 
provisões, quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. 
Impostos diferidos: O IR e a CS diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre 
as diferenças temporárias existentes na data de encerramento das demonstrações 
financeiras entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações 
financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, 
incluindo o saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos 
são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os 
impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável 
futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam 
ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada na data 
de encerramento das demonstrações financeiras e, nos casos aplicáveis, quando não 
for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a 
recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante 
que se espera recuperar. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados às 
alíquotas aplicáveis ao exercício no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o 
ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente na 
data de encerramento das demonstrações financeiras, ou quando uma nova legislação 
tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e 
passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia 
espera, na data de encerramento das demonstrações financeiras, recuperar ou liquidar 
o valor contábil desses ativos e passivos. IR e CS - Correntes e diferidos: O IR e a CS 
correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no resultado do 
exercício, exceto quando estão relacionados a itens registrados diretamente em Outros 
resultados abrangentes ou no Patrimônio líquido, caso em que os impostos também são 
reconhecidos diretamente em Outros resultados abrangentes ou no Patrimônio líquido. 
Os detalhes estão divulgados na nota nº 18.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2020 2019
Conta corrente em moeda estrangeira 111 78
Caixa e contas-correntes no País 11.904 135
Aplicações financeiras de liquidez imediata 8.471 19.301
Total 20.486 19.514
Em 31.12.2020, a Companhia possuía depósitos denominados em euros (€) em contas 
bancárias no exterior, os quais estavam atualizados pela taxa de câmbio vigente naquela 
data e disponíveis para saque. O valor desses depósitos no exterior é equivalente a €17 
(€17 em 31.12.2019). As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito 
Bancário - CDBs e aplicações em Compromissadas, com liquidez imediata e 
rentabilidade de acordo com taxas praticadas pelo mercado e remuneradas por taxas 
que variam de 65% a 98% da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI 
(em 2019 apenas aplicações em Compromissadas remuneradas a taxas de 65% do 
CDI), dependendo do tipo e prazo da aplicação, com possibilidade de resgate a qualquer 
momento, sem riscos de mudanças significativas no seu valor contábil.
4. Contas a Receber de Clientes: 2020 2019
Faturas pendentes de emissão 109.665 130.282
Faturas emitidas: A vencer 1.680 6.492
Vencidos: Até 30 dias 42 517
De 31 a 60 dias - -
De 61 a 90 dias 181 -
De 91 a 180 dias - 1.122
Acima de 181 dias 107.113 109.341
PIS e COFINS pendente de faturar de clientes (*) 20.958 23.272
Provisão devedores duvidosos (22.245) (24.313)
Total 217.394 246.713
Ativo circulante 173.150 204.537
Ativo não circulante 44.244 42.176
(*) Em 31.12.2020 a Companhia possuía saldos de PIS e COFINS no montante de 
R$20.958 (R$23.272 em 31.12.2019), os quais serão faturados ao cliente com a 
emissão das faturas pendentes. Do saldo total de contas a receber, em 31.12.2020 
existe um recebível líquido de adiantamento e de provisão para perdas de R$56.407 
(R$56.407 em 31.12.2019), referente a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo 
FIFA - SECOPA, que está garantido pela CAF Espanha.
5. Estoques: 2020 2019
Importação em andamento 1.408 2.651
Estoques em processo - Trens (a) 27.913 28.233
Material para manutenção 10.210 9.336
Provisão para itens de giro lento (4.467) (4.424)
Adiantamento a fornecedores 731 595
Adiantamento a partes relacionadas (b) 266 266
Total 36.061 36.657
(a) Em 31.12.2020 e de 2019, refere-se ao saldo de materiais e custos a incorrer 
relacionados aos trens já entregues. (b) Em 31.12.2020 e de 2019, a Companhia possui 
adiantamento a partes relacionadas, conforme detalhado na nota nº 9.
6. Impostos a Recuperar: 2020 2019
ICMS 134.242 135.955
IPI 1.183 1.372
CSLL 491 2.529
IRPJ 196 12.812
INSS a Recuperar 102 2.326
Provisão para não realização de crédito de ICMS (*) (40.272) (40.786)
Total 95.942 114.208
Ativo circulante 1.973 19.039
Ativo não circulante 93.969 95.169
(*) A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a provisão 
para perdas necessárias, de acordo com as projeções de utilização desses créditos.
7. Imobilizado e Intangível: Taxa média 2020 2019

anual de Depre-
depre- 

ciação - % Custo
ciação 

acumulada
Valor 

residual
Valor 

residual
Edifícios 4 83.031 (36.005) 47.026 50.386
Máquinas e equipamentos 10 30.182 (30.064) 118 859
Ferramentas 10 1.609 (1.609) - -
Móveis e utensílios 10 2.527 (2.484) 43 110
Veículos 20 206 (206) - -
Equipamentos de informática 20 541 (539) 2 8
Instalações e equipamentos de telefonia 10 32.679 (25.537) 7.142 3.183
Software 10 1.026 (792) 233 355
Benfeitorias em imóveis de terceiros 33 335 (335) - -
Direito de uso (*) - 1.521 (1.022) 499 1.012

3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1003533-74.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA
MOURA DOS SANTOS, Brasileira, Divorciada, RG 24150794-7, CPF 184.799.438-58, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Antonio Laurenti, objetivando a cobrança no valor de R$ 43.164,33(Março/
2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente aos cheques emitidos pela ré, por esta inadimplidos.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que
em 15 dias, a fluir os 30 dias supra, pague o débito devidamente corrigido, acrescido de juros de mora, custas
processuais e honorários advocatícios equivalente a 5% do valor atribuído a causa, que tornará isenta das
custas (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. Em caso de revelia será nomeado curador especial, presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP. J – 18 e 19/05

36ª Vara Cível Foro Central Cível - SPCITAÇÃO PRAZO 20 DIAS PROC. nº 1022699-61.2020.8.26.0100 A
Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível Foro Central Cível - SP, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Julio Cesar Costa Gomes, CPF nº 126.863.778-52, que Bakus Negócios e Participações
Ltda, ajuizou uma ação Monitória para recebimento de R$ 1.605.427,27 (03/2020). Estando o réu em lugar
ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, pague o valor supra devidamente
corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, que o tornará isento das custas processuais ou, no
mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, ficando advertido de que
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo-SP. J – 18 e 19/05

INTERESSADO: OSVALDO SAIS. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - PRENOTAÇÃO
Nº 563.843. IMÓVEL: Rua Doutor Osvaldo Urioste, nº 19, constituído pelo Lote 05, Quadra 12, da Vila Pereira
Barreto, cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo pelo contribuinte nº 077.038.0058-9, 31º Subdistrito
- Pirituba, nesta Capital, transcrito nesta Serventia sob nºs 7.173 e 7.267. Vanda Maria de Oliveira Penna
Antunes da Cruz, 16ª Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, com fulcro no art. 216-A, § 4º da Lei nº
6.015/73 FAZ SABER que perante a sua Serventia encontra-se prenotado o procedimento de USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL , na modalidade Ordinária, requerido por OSVALDO SAIS, brasileiro, comerciante,
divorciado, RG nº 3.773.777-6-SSP/SP, CPF/MF nº 246.449.198-53, residente e domiciliado em Barueri,
neste Estado, à Alameda Rouxinol, nº 118, Residencial Morada dos Pássaros, Aldeia da Serra, o qual solicitou
o reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel acima identificado, de propriedade de Roberto
Pereira Barretto e Zaida Pereira Barreto, alegando posse mansa e pacífica, pelo período de mais de 11 anos,
tendo como confrontantes: lado direito -Osvaldo Sais, matriculado nesta Serventia sob nº 116.181; lado esquerdo
- Carlos Alberto Santos Cappelleto e Marlene Susana Flores, matriculado nesta Serventia sob nº 32.682 e
nos fundos - Carlos Alberto Gajzner da Costa, matriculado nesta Serventia sob nº 67.863; Richard Chuca
Mamani e Josefina Calizaya Sipi, matriculado nesta Serventia sob nº 131.367. Sendo assim, o presente edital
tem por finalidade DAR CIÊNCIA A ROBERTO PEREIRA BARRETTO, ZAIDA PEREIRA BARRETO,
JOSÉ APARECIDO SILVA, CECÍLIA DIVINA DA SILVA, LEONICE DA SILVA, CLEONICE DA SILVA
GOMES, ALESSANDRO GOMES, ROSANGELA APARECIDA PEREIRA GOMES, ANDERSON
GOMES, GLAUCIA REGINA NERI PEREIRA DA SILVA, GLINES LILIANE NERY PEREIRA DA SILVA,
GLEIMES APARECIDA NERY PEREIRA DA  SILVA, ROBERTO DE JESUS ASSIS, GISLAINE HELENA
NERY PEREIRA DA SILVA e CARLOS ALBERTO GAJZNER DA COSTA, para que, não concordando com
a usucapião pretendida, apresentem, no prazo de 15 dias corridos, a contar da publicação deste Edital,
impugnação fundamentada, dirigida ao 16º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua Pamplona, nº 1.593, Jardim
Paulista, no horário de expediente das 9 às 16 horas. INFORMA que se não houver manifestação expressa
no prazo informado será presumido como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida
a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037783-10.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Darci Francisco 
de Carvalho Vestuários & Acessórios Eireli - ME, CNPJ 17.172.638/0001-02, na pessoa de seu representante legal e a Darci Francisco 
de Carvalho, CPF 013.780.135-14, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para 
cobrança de R$ 336.500,32 (março/2019), ref. ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro  

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer 
o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador 
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ANDREY JUNIOR DOS SANTOS MOTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONITOR DE
ALUNOS, NASCIDO EM SUZANO, SP NO DIA (09/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SUZANO,
SP, FILHO DE GREY LOPES DA MOTA E DE ROSANGELA PEREIRA DA SILVA SANTOS. JOYCE
BASTOS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (24/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SERGIO
BATISTA DE OLIVEIRA E DE SUELI REGINA BASTOS DE OLIVEIRA.

JOABSON SILVA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
CAMUMU, BA NO DIA (26/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
GENIVALDO SANTOS DA SILVA E DE JOSENILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. EDVANIA VIEIRA
ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM CAFARNAUM, BA NO
DIA (02/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDELSON ALVES DE
ARAUJO E DE NEUZA VIEIRA DA SILVA.

CLEYTON LUNA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE COZINHA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SIDNEY DOS SANTOS E DE ALESSANDRA LUNA DA SILVA. LARISSA ALMEIDA DIAS
DEZAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE TELEMARKETING, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (04/12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOÃO ANTONIO DEZAN E DE WILMAR ALMEIDA DIAS.

IGOR ANDREY DOS SANTOS LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR LOJA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/04/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSENILDO ALVES DE LIMA E DE SOLANGE SANTANA DOS SANTOS. MAISA MARQUES
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM MAUÁ, SP NO DIA (13/
09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE LUCIANO PEREIRA DA
SILVA E DE TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA.

DEIVID ALEXANDRE SILVA CARVALHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ESCRITORIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALTER SOUZA CARVALHO E DE LAURA MARIA DA SILVA CARVALHO.
STÉFANY  PRADO DA SILVA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE CPI,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM DIADEMA, SP,
FILHA DE EMERSON PRADO DA SILVA E DE ILMA OLIVEIRA DA SILVA.

ALBERTO CORDEIRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (18/02/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL
CANDIDO CORDEIRO E DE MARIA HELENA CORDEIRO. LUCIANA CORTONEZI, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/07/1975),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ILDEBRANDO CORTONEZI NETO E DE
MARIA LUCIA MARTINS CORTONEZI.

SAUL MOREIRA SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ARQUITETO DE TECNOLOGIA,
NASCIDO EM RONDON DO PARÁ, PA NO DIA (09/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JONILSON RODRIGUES SANTANA E DE EDINOLIA MOREIRA SANTANA.
FERNANDA GONÇALVES PAIOLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL,
NASCIDA EM SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR NO DIA (25/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, PR, FILHA DE DORVANDO PAIOLA E DE MÁRCIA GONÇALVES
PAIOLA.

ERIC ALVES FONTOURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR, NASCIDO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (02/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SERGIO EVANDRO FONT OURA E DE CLEMENTINA ALVES FONTOURA. RENATA
GOMES GALDINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (12/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE NEUZA MARIA GALDINO.

FERNANDO DE SOUZA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (07/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JESUINO PEREIRA DIAS E DE DALVA MARTINS DE SOUZA PEREIRA. CLAUDINEIDE MARIA DE
SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM BREJO DA MADRE
DE DEUS, PE NO DIA (06/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARIA DE LOURDES DE SOUZA.

JOEL DOS REIS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AZULEJISTA, NASCIDO EM BOM JESUS
DO GALHO, MG NO DIA (22/12/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
HILTON AGOSTINHO DOS REIS E DE JOSINA MARIA DOS REIS. ROSENI SIQUEIRA DE OLIVEIRA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CUIDADORA  DE IDOSO, NASCIDA EM BELO
HORIZONTE, MG NO DIA (20/09/1966), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA E DE GERALDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA.

JEFFERSON DOS SANTOS ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
GERACINO JOSÉ DA ROCHA E DE MARIVALDA DOS SANT OS. JENNIFER TAIANE DE OLIVEIRA
NEVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(28/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SAMUEL BARBOSA NEVES
E DE KATIA REGINA DE OLIVEIRA NEVES.

EDUARDO SILVA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PSICÓLOGO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (11/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EDSON JOSE DOS SANTOS E DE IVANILDE SILVA SANTOS. ALESSANDRA DOMINGOS MOTA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM OSASCO, SP NO DIA (05/10/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM OSASCO, SP, FILHA DE ALCEMIR RODRIGUES MOTA E DE
SONIA REGINA DOMINGOS MOTA.

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES COSTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GARÇON,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ ANTONIO DA COSTA E DE SONIA MARIA RODRIGUES DA COSTA. PAULA
CASSANDRA ARAUJO SOUSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SECRETARIA, NASCIDA
EM TERESINA, PI NO DIA (02/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
PAULO DO CARMO SOUSA E DE CACILDA ALMEIDA ARAUJO.

RICARDO FUDABA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE PRODUTOS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE RICARDO FUDABA E DE MARIA DA PENHA LOPES FUDABA. SABRINA LIMA
LEOPOLDINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE PROCESSOS, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (25/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EGNALDO CAMPOS LEOPOLDINO E DE FLAVIA PAIVA DE LIMA LEOPOLDINO.

KENNEDY ANDERSON DE JESUS MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ENTREGADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/12/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIVALDO DOS SANTOS MACHADO E DE NAIR APARECIDA DE
JESUS MACHADO. GABRIELA GOMES FIGUEIREDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ATENDENTE DE LOJA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/03/2000), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ EDUARDO GOMES FIGUEIREDO E DE VÂNIA
INÁCIO MACHADO.

BRUNO HENRIQUE BISSOCHI TANAKA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
REDES, NASCIDO EM ATIBAIA, SP NO DIA (17/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CLÁUDIO TANAKA E DE LUZINETE BISSOCHI TANAKA. JOSÉ GEIRTON PEREIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE PRODUTO, NASCIDO EM SABOEIRO, CE NO
DIA (13/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO ANTUNES
PEREIRA E DE ELIZA FERREIRA DE SOUSA.

CHIKA GODWIN OKEKE, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM NIGÉRIA
NO DIA (18/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCELLIUS
IKECHI OKEKE E DE JOY OKEKE. ELIS CRISTINA GUARNIEL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/07/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GETULIO FERREIRA DA SILVA E DE MARLY GUARNIEL DA SILVA.

LUCAS RIBEIRO DE FARIA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMUNICADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SEBASTIÃO JOSE ROCHA E DE SILVANA RIBEIRO DE FARIA. SARA CAROLINE
GONÇALVES DE OLIVEIRA VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
OPERAÇÕES COMERCIAIS, NASCIDA EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (24/09/1992), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM MOGI DAS CRUZES, SP, FILHA DE CRISTIANO ELI VIEIRA E DE MARIA
GONÇALVES DE OLIVEIRA.

SEBASTIÃO MAURICIO BONIFACIO, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO MILITAR APOSENTADO,
NASCIDO EM BRAGANÇA PAULISTA, SP NO DIA (09/11/1939), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
DIADEMA, SP, FILHO DE OCLISIO BONIFACIO E DE MARIA ANTONIA LEME BONIFACIO. EUNAURA
RODRIGUES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO COSTUREIRA, NASCIDA
EM VAEZEA DO CÊRCO, BA NO DIA (18/05/1955), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ALEXANDRE MIRANDA VICENTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/02/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOÃO VICENTE E DE NEMESIA DE MIRANDA VICENTE. LEDA DOS SANTOS LIMA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/04/1973), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLOVIS DA SILVA LIMA  E DE MARIA APARECIDA
SANTOS LIMA.

FLAVIO DE CARVALHO BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE CARLOS ALBERTO DA SILVA BRITO E DE DARCY DE CARVALHO BRITO. SARAH DE LUCA
GERALDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM GUARULHOS, SP
NO DIA (13/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM GUARULHOS, SP, FILHA DE AMARILDOP DA
CONCEIÇÃO GEREALDES E DE SILVIA CRISTINA DE LUCA GERALDES.

JOSÉ IRAN FERREIRA DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO
EM PEDRA BRANCA, CE NO DIA (01/11/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO RIBEIRO DE LIMA E DE GUIOMAR FERREIRA DE LIMA. LEILANE ARAUJO
MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE VENDAS, NASCIDA EM IRAQUARA,
BA NO DIA (09/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOVINO
FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO E DE JOSELANDE MARQUES NEVES.

RICARDO DE OLIVEIRA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COORDENADOR FISCAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARIA DA PAZ OLIVEIRA. ANA PAULA DE MIRANDA OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (14/07/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EMERSON JOCELYN DE OLIVEIRA E DE MARLEY
NOGUEIRA DE MIRANDA OLIVEIRA.

EDIMILSON DE OLIVEIRA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SURUBIM, PE NO DIA (16/08/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SEVERINO MANUEL DE LIMA E DE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA. AUDINEIA DA SILVEIRA LEITE,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/12/1974),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELISAEBETE SILVEIRA LEITE.

WESLEY MOL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (23/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLEIDE
RODRIGUES MOL. NATÁLIA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENCARREGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELENILSON OLIVEIRA DE SOUZA E DE SIRLENE FRANCISCA DE
SOUZA.

ARTHUR LAZZARINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE VENDAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CLAUDIO LUIZ LAZZARINI E DE LILIAN QUINTAL LAZZARINI. MARIANA CECILIA NUNES RIBEIRO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA TRIBUTÁRIA, NASCIDA EM DIADEMA, SP
NO DIA (08/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NELSON CECILIO
LEITE RIBEIRO E DE VANESSA CAROLINE NUNES RIBEIRO.

ELTON ROBERTO GUENKA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUSHIMAN, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
DENISE GUENKA. KARINA LUCHI VASQUES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/11/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VAGNER VASQUES E DE YARA LUCHI VASQUES.

HENRIQUE PROSINI NETO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/02/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE DURVAL PROSINI E DE MARIA APARECIDA MASCARO PROSINI. FLÁVIA MORAES BARRET O,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/03/
1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE UBIRATAN BONGIOVANNI
BARRETO E DE JURACY MORAES BARRETO.

JONATHAN DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA DE APLICATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EDUARDO MOREIRA DA SILVA E DE JOSEFA NICOLAU DE SOUZA. PÂMELA DAS
VIRGENS ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM DIADEMA,
SP NO DIA (28/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ORLANDO
ALVES DE ARAUJO E DE PAULA MARIA DAS VIRGENS.

MARCELO JOSÉ MACHADO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE
GRUA, NASCIDO EM ÁGUA PRETA, PE NO DIA (25/01/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JÚLIO JOSE DA SILVA E DE GEONIRA MACHADO SILVA. MARIA APARECIDA
PEREIRA SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (11/05/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ NEVÉ DE SOUSA
E DE TERESA PEREIRA DA SILVA.

EDSON DE SOUZA ALVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (27/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GERVÁSIO DIVINO CARDOSO ALVES E DE HILDA DE SOUZA ALVES. PRISCILA
SZOCHALEWICZ MAGALHÃES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA DE
PROJETOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALCESU SOARES MAGALHÃES E DE REGINA MARIA MENDES
SZOCHALEWICZ MAGALHÃES.

SAMIL JOACHIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM HAITI NO DIA
(14/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE SAMUEL JOACHIN E DE
MARIE LOURDES TOUSSAINT. MARIE MACELENE DASQUE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM HAITI NO DIA (15/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE DOMINIQUE DASQUE E DE CLAUMENE SYDNE.

GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ALEXANDRE RIBEIRO DIAS E DE GENELICE OLIVEIRA DE SOUZA. IZABEL CRISTINA
DE SOUZA MARQUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (31/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDNO
APARECIDO MARQUES E DE DULCINÉIA LIMA DE SOUZA MARQUES.

JOÃO CARLOS LIMA E SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE CARLOS APARECIDO DA SILVA E DE MARIA DE FATIMA PESSOA DE LIMA. KARINA OLIVEIRA
CARNEIRO LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICOLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (07/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LICIO TERTULIANO
CARNEIRO LIMA E DE GENILZA CARNEIRO OLIVEIRA.

JOSIAS MARCOLINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/10/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOÃO MARCOLINO DA SILVA E DE ADRIANA MARIA DA SILVA. BÁRBARA CRISTINA COELHO REIS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/09/
1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANDRE LUIS GAMA DOS REIS E
DE VANESSA CARLA COELHO DOS SANTOS.

GLAUBER BARROS DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (15/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE GIVALDO BATISTA DE LIMA E DE ALBERONIZE BARROS DA ROCHA. JENNIFER MANUELA
MARTINS DE DEUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GARÇONETE, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (12/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DOMINGOS
DE DEUS E DE NARCISA MARTINS DE DEUS.

ANDREAS LEVY DE WOLINSK MIKLÓS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANDREAS ATILA DE WOLINSK MIKLÓS E DE MARIA LUIZA LEVY MIKLÓS. FERNANDA
SCHLITTLER LEME FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CHEFE DE COZINHA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/10/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ALBERTO LEME FERREIRA E DE SONIA MARIA SCHLITTLER LEME FERREIRA.

WEMERSON DE FREITAS SARMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE TI,
NASCIDO EM PONTE NOVA, MG NO DIA (04/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ADÃO RUFINO SARMENTO E DE MARIA JDE LOURDES FREITAS SARMENTO. ELIDIA
CRISTINA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
PESSOAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA E DE MARIA DE LURDES CARMONA SOUZA.

WELINGTON TOMAZ DOS REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/04/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SILVIO TOMAZ DOS REIS E DE MARIA CECILIA FERREIRA DOS SANTOS DOS REIS.
FABIANA NOVAIS DOS SANT OS BARROS, ESTADO CIVIL  DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL ALVES BARROS E DE JOANICE NOVAIS DOS SANTOS.

PETRIUS FURTADO MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL,
NASCIDO EM VOTUPORANGA, SP NO DIA (03/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE APARECIDO MOREIRA E DE IVONE APARECIDA FURTADO MOREIRA. MAYUMI
MARCELA MACHADO HARADA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PERITA CRIMINAL, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JULIO HARADA E DE FATIMA REGINA MACHADO HARADA.

ERIC NORIO IKEUTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GASTRONOMO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (25/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE KEIJI
IKEUTI E DE SETSUKO TOMITA IKEUTI. DÉBORA  OLIVEIRA SELICANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO FARMACEUTICA, NASCIDA EM ALFENAS, MG NO DIA (19/01/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO AFRANIO SELICANI E DE MARCIA LUZIA DE
OLIVEIRA SELICANI.

GUILHERME TADEO OLIVEIRA PORT O, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE AIRTON FERREIRA PORTO E DE NOADIA LOURDES OLIVEIRA PORTO.
AMANDA JANONI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING, NASCIDA EM
FRANCA, SP NO DIA (14/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
RODERCIO LUIZ JANONI E DE MARIA APARECIDA DE FREITAS JANONI.

EDSON ILDEFONSO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ZELADOR, NASCIDO
EM PAULO AFONSO, BA NO DIA (22/03/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE SEVERINO ILDEFONSO DOS SANTOS E DE MARIA CRISTINA DOS SANTOS. VALQUIRIA
DA COSTA FELIPE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE MÁQUINA, NASCIDA
EM ARARUNA, PB NO DIA (30/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
AGENOR FELIPE E DE BENEDITA MARIA DA COSTA FELIPE.

RAFAEL SPESSOTTO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ANTONIO SAMUEL SPESSOTTO E DE ARLETE BENATTI SPESSOTT O. ÉRICA DOS SANTOS
AMÉRICO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (12/01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM CARAPICUÍBA, NESTE ESTADO, SP, FILHA DE
NELSON AMÉRICO E DE JANE ROSE DOS SANTOS.

GUILHERME GONÇALVES DA MOTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE
PADARIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (17/10/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO HAROLDO ALVES DA MOTA E DE MARIA DO CARMO GONÇALVES
MOREIRA DA MOTA. DÉBORA DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
DE LIMPEZA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE AILTON ALTRIDES DOS SANTOS E DE ELIANE CRISTINA DA SILVA SANTOS.

LEONARDO RIBEIRO RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CALCULISTA DE
EXECUÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FABIO FELIX RODRIGUES E DE SANDRA APARECIDA RIBEIRO.
ANDRESSA FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE CONTAS A
RECEBER, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO FERREIRA DA SILVA E DE AUDEMI LIMA DA SILVA.

ROGÉRIO TORRES DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE, NASCIDO EM
JARDIM, PE NO DIA (21/12/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
GERALDO SILVA DE ARAUJO E DE MARIA JOSE TORRES DE ARAUJO.TATIANA MARIA SOARES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM OEIRAS, PI NO DIA (10/12/1979),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES E
DE TERESA ARLENE SOARES.

MATHEUS MACEDO CACHOEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINSTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FRANK VIANA CACHOEIRA SILVA E DE DILMA MORENO MACEDO CACHOEIRA. REBECA
DA SILVA FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM VILHENA,
RO NO DIA (19/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LEONEL RAMOS
FERNANDES E DE FLORBELA CARVALHO DA SILVA FERNANDES.

ALISSOM HESSEL RODRIGUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE DE VENDAS,
NASCIDO EM TATUÍ, SP NO DIA (18/06/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE EDISON VIEIRA RODRIGUES E DE EUNICE HESSEL VIEIRA RODRIGUES. KARINE
MACORIN DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE DE VENDAS, NASCIDA
EM CENTENÁRIO DO SUL, PR NO DIA (06/05/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOÃO MANOEL DE LIMA E DE ELÍ TEREZINHA MACORIN DE LIMA.

RAFAEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIZ SEVERINO DA SILVA E DE LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA. DANIELLA ARAUJO
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA DE ATENDIMENTO, NASCIDA
EM SATIRO DIAS, BA NO DIA (26/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE GILMARIO BATISTA DOS SANTOS E DE MARIA JUCILENE DA CONCEIÇÃO.

PAULO ROBERT O BINDO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/08/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE WLADIMIR BINDO E DE MARIA AGUIDA FURLAN BINDO. PATRICIA LEONEL DE PAIVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICOLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/08/
1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDNEY LEONEL DE PAIVA E DE
MARIA DE LOURDES COSTA PAIVA.

LUCAS GASPAR DA ASSUNÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE INFRA
INSTRUTURA, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (13/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDNALDO MARCOLINO DA ASSUNÇÃO E DE VERA LÚCIA GASPAR DA
SILVA ASSUNÇÃO. ELLEN CRISTINA LOPES PEREIRA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/04/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALBERTO HENRIQUE PEREIRA E DE RANETE CORDEIRO LOPES
PEREIRA.

SERRA PARÁ I PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF Nº 22.902.631/0001-39
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

Demonstração dos fluxos de caixa (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades
 operacionais
Lucro antes do IRPJ e CSLL 2.917 8.609 5.100 11.070
Ajustes por
Resultado de equivalência
 patrimonial (2.984) (8.650) – –
Rendimentos de aplicações financeiras – – (264) (614)
Resultado financeiro - provisão 
 de juros – – 27.787 26.513
Depreciações e amortizações – – 21.156 21.115
Penalidades (ressarcimento)
 contratuais - provisão – – 2.529 (5.354)
Aumento / diminuição em
 ativos e passivos
Contas a receber – – 2.127 20.543
Impostos a recuperar (5) (15) 506 3.199
Contas a receber - Partes relacionadas – – (52) (40)
Outros ativos 21 (1) (83) 584
Fornecedores 7 (10) 1.708 (8.563)
Obrigações fiscais e trabalhistas – (1) (1.124) (2.272)
Penalidades contratuais – – (142) (2.133)
Passivo de arrendamento – – (953) (869)
Fornecedores - partes relacionadas – – 18 (43)
Recursos provenientes (aplicados)
 das atividades operacionais (44) (68) 58.313 63.136
Juros pagos sobre financiamento – – (17.771) (21.405)
IR e CS pagos – – (2.878) (13.087)
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (consumidos)
 pelas atividades operacionais (44) (68) 37.664 28.644
Fluxos de caixa das atividades
 de investimento

Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 1.819 3.177 72.020 65.297
Caixa e equivalente de caixa 1.073 1.061 50.310 41.086
Contas a receber – – 17.909 20.036
Impostos a recuperar 36 31 1.939 2.445
Dividendos a receber - Partes relacionadas 709 2.061 – –
Contas a receber - Partes relacionadas – – 92 40
Outros ativos 1 24 1.770 1.690
Não circulante 303.697 301.422 464.686 482.936
Contas a receber – – 2.003 3.221
Títulos e valores mobiliários – – 18.760 15.619
Investimentos 303.697 301.422 – –
Imobilizado – – 441.435 461.476
Intangível – – 2.488 2.620
Total do ativo 305.516 304.599 536.706 548.233

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 752 2.058 27.071 28.560
Fornecedores 13 6 7.171 5.463
Empréstimos e financiamentos – – 17.439 17.374
Obrigações fiscais e trabalhistas – – 1.645 3.475
Penalidades contratuais – – – 142
Dividendos - Partes relacionadas 739 2.052 739 2.052
Contas a pagar - Partes relacionadas – – 56 38
Passivo de arrendamentos – – 21 16
Não circulante – – 204.871 217.132
Empréstimos e financiamentos – – 192.382 206.930
Penalidades contratuais – – 1.311 –
Provisões fiscais – – 571 560
Passivo de arrendamentos – – 10.607 9.642
Total passivo 752 2.058 231.942 245.692
Patrimônio líquido 304.764 302.541 304.764 302.541
Capital social 263.044 263.044 263.044 263.044
Reserva de lucro 38.962 36.885 38.962 36.885
Reserva legal 2.758 2.612 2.758 2.612
Total do passivo e
 patrimônio líquido 305.516 304.599 536.706 548.233

Demonstração dos resultados 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional, líquida – – 70.366 69.357
Custos operacionais – – (37.436) (32.308)
Resultado bruto – – 32.930 37.049
Despesas operacionais
Outras receitas – – 38 –
Despesas administrativas (90) (97) (2.003) (2.250)
Resultado de equivalência patrimonial 2.984 8.650 – –
Lucro antes do resultado financeiro
 e tributos sobre o lucro 2.894 8.553 30.965 34.799
Despesas financeiras (3) – (28.181) (27.039)
Receitas financeiras 26 56 2.316 3.310
Resultado financeiro 23 56 (25.865) (23.729)
Lucro antes do IR e CS 2.917 8.609 5.100 11.070
IR e CS – – (2.183) (2.461)
Lucro líquido do exercício 2.917 8.609 2.917 8.609

Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido (Em milhares de reais)

Reservas de Lucros
Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total Lucros Acumulados Total

Em 31/12/2018 263.044 2.182 30.728 32.910 - 295.954
Outras movimentações – – – – 30 30
Lucro líquido do exercício – – – – 8.609 8.609
Destinação do lucro
 Constituição de reserva legal – 430 – 430 (430) –
 Dividendo mínimo obrigatório – – – – (2.052) (2.052)
 Lucros retidos a deliberar – – 6.157 6.157 (6.157) –
Em 31/12/2019 263.044 2.612 36.885 39.497 – 302.541
Lucro líquido do exercício – – – – 2.917 2.917
Destinação do lucro
 Constituição de reserva legal – 146 – 146 (146) –
 Dividendo mínimo obrigatório – – – – (694) (694)
 Lucros retidos a deliberar – – 2.077 2.077 (2.077) –
Em 31/12/2020 263.044 2.758 38.962 41.720 – 304.764

A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do exercício, razão pela qual optou por não apresentar a 
Demonstração dos resultados abrangentes.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resgates (aplicações) em títulos
 e valores mobiliários – – (2.877) (1.803)
Dividendos recebidos 2.061 6.833 – –
(Aquisições) baixas de imobilizado – – – (539)
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (consumidos)
 pelas atividades de investimento 2.061 6.833 (2.877) (2.342)
Fluxos de caixa de atividades
 de financiamento
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos – – (23.558) (21.209)
Dividendos (2.005) (6.822) (2.005) (6.822)
Caixa e equivalentes de caixa
 aplicados nas atividades de
 financiamento (2.005) (6.822)(25.563)(28.031)
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa 12 (57) 9.224 (1.729)
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício 1.061 1.118 41.086 42.815
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa 12 (57) 9.224 (1.729)
Caixa e equivalentes de caixa no
 fim do exercício 1.073 1.061 50.310 41.086
Transações que não afetam o caixa
Registro de passivos de arrendamento
 e direito de uso – – 983 9.673
Reclassificação entre imobilizado
 e fornecedores – – – 938
Reclassificação entre imobilizado
 e adiantamento a fornecedores – – – 256
Outras movimentações patrimônio
 líquido – – – 30

SERRA PARÁ PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF Nº 22.872.208/0001-33
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

Demonstração dos fluxos de caixa (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido (Em milhares de reais)

Reservas de Lucros
Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total Lucros Acumulados Total

Em 31/12/2018 259.890 2.312 32.601 34.913 – 294.803
Outras movimentações – – – – 30 30
Lucro líquido do exercício – – – – 8.650 8.650
Destinação do lucro
 Constituição de reserva legal – 433 – 433 (433) –
 Dividendo mínimo obrigatório – – – – (2.061) (2.061)
 Lucros retidos a deliberar – – 6.186 6.186 (6.186) –
Em 31/12/2019 259.890 2.745 38.787 41.532 – 301.422
Lucro líquido do exercício – – – – 2.984 2.984
Destinação do lucro
 Constituição de reserva legal – 150 – 150 (150) –
 Dividendo mínimo obrigatório – – – – (709) (709)
 Lucros retidos a deliberar – – 2.125 2.125 (2.125) –
Em 31/12/2020 259.890 2.895 40.912 43.807 – 303.697

Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 1.200 2.586 70.908 64.181
Caixa e equivalente de caixa 407 785 49.237 40.025
Contas a receber – – 17.909 20.036
Impostos a recuperar 63 54 1.901 2.413
Dividendos a receber - Partes 
 relacionadas 722 1.719 – –
Contas a receber - Partes relacionadas – – 92 40
Outros ativos 8 28 1.769 1.667
Não circulante 303.219 300.903 464.686 482.936
Contas a receber – – 2.003 3.221
Títulos e valores mobiliários – – 18.760 15.619
Investimentos 303.219 300.903 – –
Imobilizado – – 441.435 461.476
Intangível – – 2.488 2.620
Total do ativo 304.419 303.489 535.594 547.117

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 722 2.067 27.026 28.563
Fornecedores 12 6 7.157 5.457
Empréstimos e financiamentos – – 17.439 17.374
Obrigações fiscais e trabalhistas – – 1.644 3.475
Penalidades contratuais – – – 142
Dividendos - Partes relacionadas 709 2.061 709 2.061
Contas a pagar - Partes relacionadas 1 – 56 38
Passivo de arrendamentos – – 21 16
Não circulante – – 204.871 217.132
Empréstimos e financiamentos – – 192.382 206.930
Penalidades contratuais – – 1.311 –
Provisões fiscais – – 571 560
Passivo de arrendamentos – – 10.607 9.642
Total passivo 722 2.067 231.897 245.695
Patrimônio líquido 303.697 301.422 303.697 301.422
Capital social 259.890 259.890 259.890 259.890
Reserva de lucros 40.912 38.787 40.912 38.787
Reserva legal 2.895 2.745 2.895 2.745
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 304.419 303.489 535.594 547.117

Demonstração dos resultados 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional, líquida – – 70.366 69.357
Custos operacionais – – (37.436) (31.969)
Resultado bruto – – 32.930 37.388
Despesas operacionais
Outras receitas – – 38 –
Despesas administrativas (71) (59) (1.914) (2.491)
Resultado de equivalência patrimonial 3.038 8.667 – –
Lucro operacional 2.967 8.608 31.054 34.897
Despesas financeiras (2) – (28.177) (27.039)
Receitas financeiras 19 42 2.290 3.253
Resultado financeiro 17 42 (25.887)(23.786)
Lucro antes do IR e CS 2.984 8.650 5.167 11.111
IR e CS – – (2.183) (2.461)
Lucro líquido do exercício 2.984 8.650 2.984 8.650

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades
 operacionais
Lucro antes do IRPJ e CSLL 2.984 8.650 5.167 11.111
Ajustes por
Resultado de equivalência patrimonial (3.038) (8.667)
Rendimentos de aplicações financeiras – – (264) (614)
Resultado financeiro - provisão de juros – – 27.787 26.513
Depreciações e amortizações – – 21.156 21.115
Penalidades (ressarcimento)
 contratuais - provisão – – 2.529 (5.354)
Aumento / diminuição em ativos
 e passivos
Contas a receber – – 2.127 20.543
Impostos a recuperar (9) (11) 512 3.216
Contas a receber - Partes relacionadas – – (52) (40)
Outros ativos 20 – (102) 584
Fornecedores 6 (10) 1.700 (8.554)
Obrigações fiscais e trabalhistas – – (1.125) (2.269)
Penalidades contratuais – – (142) (2.133)
Passivo de arrendamento – – (953) (869)
Fornecedores - partes relacionadas 1 – 18 (43)
Recursos provenientes das
 atividades operacionais (36) (38) 58.358 63.206
Juros pagos sobre financiamento – – (17.771) (21.405)
IR e CS social pagos – (2) (2.878) (13.089)
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (consumidos)
 pelas atividades operacionais (36) (40) 37.709 28.712
Fluxos de caixa das atividades de
 investimento
Resgates (aplicações) em títulos e 
valores mobiliários – – (2.877) (1.803)
A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do exercício, razão pela qual optou por não apresentar a Demonstração dos 

resultados abrangentes.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Dividendos recebidos 1.719 6.833 – –
(Aquisições) baixas de imobilizado – – – (539)
Caixa e equivalentes de
 caixa líquidos gerados
 (consumidos) pelas atividades
 de investimento 1.719 6.833 (2.877) (2.342)
Fluxos de caixa de atividades
 de financiamento
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos – – (23.558) (21.209)
Dividendos (2.061) (6.833) (2.061) (6.833)
Caixa e equivalentes de caixa
 líquidos gerados (aplicados)
 pelas atividades de 
 financiamento (2.061) (6.833)(25.619)(28.042)
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa (378) (40) 9.213 (1.672)
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício 785 825 40.025 41.697
Aumento (redução) líquido (a)
 em caixa e equivalentes de caixa (378) (40) 9.212 (1.672)
Caixa e equivalentes de caixa no
 fim do exercício 407 785 49.237 40.025
Transações que não afetam o caixa
Registro de passivos de arrendamento
 e direito de uso – – 983 9.673
Reclassificação entre imobilizado
 e fornecedores – – – 938
Reclassificação entre imobilizado
 e adiantamento a fornecedores – – – 256
Outras movimentações patrimônio
 líquido – – – 30

EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1067627-73.2015.8.26.0100 
( USUC 829 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ RODRIGUES DE 
CAMPOS, CLARICE ALVINA RODRIGUES DE CAMPOS, JAYRO RODRIGUES, GENNY CUNHA RODRIGUES, AGOSTINHO 
TOMAZ FILHO, BENEDITA ALVES TOMAZ, ANIBAL TOMAZ, JACYRA JOSÉ TOMAZ, ROBERTO BUSSALO, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Antonio Gasparini e Hilda Lopes Barros ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio do imóvel localizado 
na Rua Joaquim Resende, 171, Vila Mariana - São Paulo - SP., com área de 130,50ms2., contribuinte nº 307.069.0004-6.,  

 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Dorothy Pereira Menezes, 
REQUERIDO POR Katia Pereira Menezes e outro - PROCESSO Nº1009328-64.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Ary Casagrande Filho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 16/06/2020, foi 
decretada a parcial INTERDIÇÃO de DOROTHY PEREIRA MENEZES, CPF 004.439.028-95, declarando-a incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeadas como CURADORAS, em caráter DEFINITIVO, as Sras. Katia Pereira Menezes 
e Denize Aparecida Pereira Menezes. Restrições impostas à reque  restrição total para os atos da vida negocial e 
patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, praticar atos que 

cado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2021.                                           [18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1061092-92.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MILTES MARTINS, CPF 091.609.888-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Osvaldo da Silva, para cobrança de R$ 7.402,74 (novembro/2019), referente a débitos do contrato de locação sobre o imóvel 
situado na Rua Antonio Mariano, nº 388, Casa 02, Jardim Ipanema, São Paulo/SP, celebrado em 31/07/2016. 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 resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                           [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1069514-
24.2017.8.26.0100 ( U-981 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a, 
Federal São Paulo S/A Crédito Imobiliário, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eduardo dos Santos Brito ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio da vaga de garagem designada como Box nº G-3, localizado no 3º Sub-solo, Bloco G-4, do 
Edifício G, integrante do Conjunto Residencial das Nações - 3 - , localizado na Rua Paulo Vidigal Vicente de Azevedo, 163 - 
Limão - São Paulo - SP., contribuinte 075.342.0639-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                         [18,19] 
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL- 2ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes
s/nº - 6º andar - salas nºs 611/613 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6070 / 71
/73 -  São Paulo-SP - E-mail: sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1131371-76.2014.8.26.0100. O) MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Central Cível,  Estado de São Paulo,  Dr. RENATO ACACIO DE
AZEVEDO BORSANELLI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FFG PNEUS EIRELI
EPP (CNPJ 14.847.858/0001-65), na pessoa de seu representante legal Benilson
Gomes de Oliveira, que VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. lhe move ação
MONITÓRIA para cobrança de R$55.031,95 (dezembro/2014) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, débito este representado por títulos de crédito
sem força executiva. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
PAGUE o DÉBITO ATUAL (isenta de custas) ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de
constituir-se o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos
alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 14 de maio de 2021.

18 e  19/05
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ALESSANDRO SOARES KNOELLER, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 27/04/1976, EMPRESÁRIO, NATURAL DE ANGRA DOS REIS - RJ,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE VICTOR WALTER KNOELLER JÚNIOR E DE DULCINETE SOARES KNOELLER; E ROSANE
NG, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/10/1981, ESPECIALISTA DE PROJETOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDWIN LEE NG E DE KWONG YIM MOOI NG.

GUILHERME SILVA SOMAVILLA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/09/1999, MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE RODRIGO SOMAVILLA E DE ELIANE APARECIDA DA SILVA SOMAVILLA; E AMANDA OLIVEIRA DE
CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/04/2002, JOVEM APRENDIZ, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE RONALDO OLIVEIRA DE CARVALHO E DE ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA.

NAAMÃ DE SOUSA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 13/08/1983, SUPERVISOR OPERACIONAL, NATURAL DE INHUMA - PI, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ FELIX NETO E DE MARIA DE JESUS SOUSA SILVA; E LUANA LIMA NASCIMENTO, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 06/10/1989, PEDAGOGA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE
BOMFIM DO NASCIMENTO E DE ZILMA CARDOSO DE LIMA NASCIMENTO.

ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/04/1982, MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE OVIDIO FIEL DE OLIVEIRA E DE CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA; E MARIA ANGÉLICA MOTTA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/04/1982, AGENTE DE CORREIOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE WALDEMAR MOTTA E DE EUGENIA MARIA MOTTA.

MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/05/1983, VIGILANTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MAURO LUCIO CONCEIÇÃO DA SILVA E DE ELZA DE OLIVEIRA LEME; E DYEIDE FILGUEIRA GUEDES,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/12/1985, MANICURE, NATURAL DE IUIÚ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JOSÉ RAIMUNDO GUEDES E DE ZENILDA FILGUEIRA TOMAZ GUEDES.

EVERALDO LEAL DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 17/09/1972, REPOSITOR DE LOJA, NATURAL DE SALVADOR - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE RICARDO FRANCISCO DA SILVA E DE DAMIANA LEAL DA SILVA; E MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO
FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/12/1976, COZINHEIRA, NATURAL DE MARACÁS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE HERMES FRANCO FERREIRA E DE DEJANIRA RODRIGUES FERREIRA.

GABRIEL DE JESUS ANDRADE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/04/1994, PORTEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE DANIEL FELICIANO DE ANDRADE E DE VALDECINA MENDES DE JESUS ANDRADE; E JAQUELINE
TIMOTEO DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/05/1997, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE IVONEI AQUINO DOS SANTOS E DE ROSANGELA TIMOTEO.

MIGUEL ALVES DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/11/1999, ATENDENTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ HAMILTON DOS SANTOS E DE ELISABETE DOS SANTOS ALVES; E LAÍS RODRIGUES DA SILVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/10/1998, AUXILIAR DE LIMPEZA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE JEFFERSON RODRIGUES DE CAMPOS SILVA E DE ELISANGELA PEREIRA DA SILVA.

LEONARDO MUNIZ BARRETO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 02/06/1976, ENFERMEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOÃO DA SILVA BARRETO E DE ROSAURA OCELY MUNIZ BARRETO; E ELIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SOUSA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 23/12/1980, ENFERMEIRA, NATURAL DE PINHEIRO - MA, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE LEONIDA SOUSA E DE MARIA DE LOURDES PINHEIRO SOUSA.

BAMBA JOÃO, ANGOLANO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/04/1990, MOTORISTA, NATURAL DA ANGOLA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE KIANGUEBENI SIMÃO E DE MALUNDUMA MARIA; E LELO BANTALA SIMBA ORNELA, ANGOLANA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 30/04/
1994, DO LAR, NATURAL DA ANGOLA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE SIMÃO NSUMBU E DE ALFONSINA SIMBA.

WILLIAN NASCIMENTO DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 10/05/1995, ASSISTENTE DE LOJA, NATURAL DE DIADEMA - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ELIVANDO FARIAS DE SOUZA E DE SOLANGE NASCIMENTO SANTOS; E CYNTIA FERNANDES SILVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/06/1996, RECEPCIONISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO -
SP, FILHA DE FRANCISCO ANTONIO BRITO DA SILVA E DE MARIA MARILESSE FERNANDES.

ROGER VICENTE DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/04/2002, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ VICENTE DA SILVA E DE TACIANA APARECIDA DA SILVA; E INGRID ROMA TEIXEIRA DA SILVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/01/2004, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE VILMAR GOMES DA SILVA E DE ELAINE ROMA TEIXEIRA.

RICARDO CALIL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/12/1992, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE RICARDO PEREIRA CALIL E DE TELMA BARBOSA CALIL; E DAYANA FERREIRA DOS SANTOS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/01/1995, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE GILMAR JOSÉ DOS SANTOS E DE MARIA AUCILIADORA FERREIRA.

JOSÉ AILSON DE JESUS MOURA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 19/07/1964, VENDEDOR, NATURAL DE MONTE SANTO - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE OZÉNA LOPES DE MOURA E DE CARMERINDA MARIA DE JESUS; E JANETE ANDRADE PINTO,
BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 18/06/1964, SUPERVISORA DE VENDAS, NATURAL DE MONTE SANTO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ENOCK AZEREDO PINTO E DE MARIA JACIRA PINTO.

WILLIAN COSTA DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 22/05/1989, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE GILENO PEREIRA DE SOUSA E DE LUCIA MARIA COSTA DE SOUSA; E JÉSSICA AMARAL
DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/03/1989, PROFESSORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE GILSON SOUZA DOS SANTOS E DE MARILENE DA COSTA AMARAL DOS SANTOS.

THALES HENRIQUE COSTA BARREIROS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/04/1995, VENDEDOR, NATURAL DE NOVO CRUZEIRO - MG,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE RUTILÉIA COSTA BARREIROS; E JOELITA DE SOUZA BARRETO, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 07/06/1995, ASSISTENTE DE AUDITORIA, NATURAL DE SANTO ANDRÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE GRACILIANO DE SOUZA BARRETO E DE JOANA DE SOUZA BARRETO.

CARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/09/1981, MOTOBOY, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA E DE ZÉLIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA; E PATRÍCIA COSTA CASTRO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/07/1987, CABELEIREIRA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE PAULO MARCELO DA SILVA CASTRO E DE JOANA D’ARC COSTA.

THALES EDCRIS FRANÇA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/02/1992, APOIO DE VENDAS, NATURAL DE ATALAIA - AL,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ AMARO DOS SANTOS E DE RITA DE CASSIA SILVA FRANÇA DE MELO; E GABRIELA
CERQUEIRA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/06/1983, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE HERCULANO CERQUEIRA ALVES E DE ISABEL MARIA ALVES.

JILDOMAR MOTA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 10/08/1992, PEDREIRO, NATURAL DE UNA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSIVALDO MOTA DOS SANTOS E DE RAIMUNDA MOTA DOS SANTOS; E JEANE DOS SANTOS, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/09/1980, TÉCNICO DE FARMÁCIA, NATURAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS.

JOSÉ MANOEL DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/05/1991, ANALISTA DE RELACIONAMENTO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MANOEL LUIZ DA SILVA E DE CELINA SANTOS DA SILVA; E CRISTINA SANTOS DE
AZEVEDO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/07/1994, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO PAULINO DE AZEVEDO E DE JOSEFA SANTOS DA SILVA.

ANTONIO RICARDO BEZERRA PEREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/06/1986, MECÂNICO, NATURAL DE PRINCESA ISABEL - PB,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO BEZERRA DA SILVA E DE GLAUCINEIDE MARIA PEREIRA DA SILVA; E
JAQUELINE DE MOURA RIBEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/10/1984, ADVOGADA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VALDIR GOMES RIBEIRO E DE MARIA JOSÉ DE MOURA RIBEIRO.

ANTONIO DJACIR FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/01/1970, ENCARREGADO DE OBRAS, NATURAL DE GUARACIABA
DO NORTE - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE RAIMUNDO CAMELO DA SILVA E DE MARIA FERREIRA DA SILVA; E
MARIA JOSÉ DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/01/1970, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE MATA GRANDE - AL,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS E DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS.

ERIC FERREIRA ALVES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/05/1984, MOTOBOY, NATURAL DE CARAPICUÍBA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE BERNARDO FREIRE ALVES E DE MARILENE FERREIRA SEVERINA; E NATÁLIA FRANCE MIRANDA SOUSA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/06/1986, COMERCIANTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO -
SP, FILHA DE ANDERSON MUNIZ SOUSA E DE KÁTIA APARECIDA FONSECA MIRANDA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos por lei.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO – SP

Data do leilão: 07/06/2021 – as 09:30
Local: AGENCIA DA CAIXA – RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SÃO PAULO,
SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA – SP CEP: 13295-000, telefone
(11) 93285-4559, 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 a 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: B49905 – CONTRATO: 1026841437032 – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS –
EMGEA
MARIA LUIZA RODRIGUES, BRASILEIRO(A), SECRETARIA, CPF 029.565.268-39,
CI 5483753 SSP/SP, DESQUITADA(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
KATIA CRISTINA GONÇALVES, BRASILEIRO(A), BANCÁRIA, CPF 083.372.778-82
CI: 17841527 SSP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 53, BLOCO A, CONDOMINIO GREEN
PARK, A RUA GENERAL JOSÉ DE ALMEIDA BOTELHO, Nº 552, 8º SUBDISTRITO-
SANTANA, BAIRRO PARQUE MANDAQUI, EM SÃO PAULO, SP, CONTENDO A
ÁREA ÚTIL DE 68,58M2, ÁREA COMUM (INCLUSIVE UMA VAGA INDETERMINADA)
DE 71,911M2, COM DIREITO A UMA VAGA PARA AUTOMÓVEL DE PASSEIO, COM
TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSÓRIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 715727,99
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 358000,00

SÃO PAULO, 18/05/2021
ARY ANDRÉ NETO

18 e 21/05, 07/06/2021

Edital de 1º e 2º Praça/Leilão de bens imóveis arrecadados e para intimação dos interessados, expedido nos
autos da Falência de FLASH EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, bem como
para cientificação do terceiro interessado JOSÉ THALES SOLON DE MELLO e sua mulher se casado for.
Processo n° 0537628-02.1996.8.26.0100, A Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM Juiza de Direito da 3ª
Vara de Falencias e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei FAZ
SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos em epigrafe, tendo sido designada a venda
do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que
se encontra e o leilão/Praça será realizado por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo
Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
meio do portal www.allianceleiloes.com.br. o 1ª leilão terá início no dia 25/05/2021 às 12:30 horas e término
dia 28/05/2021 às 12:30 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site
www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica
desde já designado para início da 2ª Praça o dia 28/05/2021 às 12:31 horas que se estenderá por no mínimo
vinte dias e se encerrará em 22/06/2021, às 12:30 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao
valor da avaliação. Em segundo leilão, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e
condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda
do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até
a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do
CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela
lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante
todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais
não pagas nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto
débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência
da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com
a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de
arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo,
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial,
sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar
ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24,
parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de por meio de deposito bancário em nome de Cláudio
Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco, Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não
estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do
arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem: Uma casa e seu respectivo terreno
à Rua Corveta Camacuã, constituido pelo lote nº 6 da quadra nº 20 da planta dos terrenos dela companhia
City, no bairro de “Vila Inah”, no 13º subdistrito Butantã, medindo 13,00m de frene para a referida rua, 35,69m
da frente aos fundos, no lado direito de quem olha da rua para o terreno, 35,11m no lado esquerdo, 13,01m nos
fundos, contendo a área de 460,00m², confinando no lado direito com o lote 5, no lado esquerdo com o lote
7 e nso fundos com os lotes 38 e 39, todos compromissados a terceiros e de propriedade dela Companhia City
(contribuinte nº 101.362.0006-1). Conforme Av.5, Procede-se a presente averbação, à vista da escritura
referida no rgistro seguinte, para constar que no terreno objeto desta matricula, foo edificado UM PRÉDIO
que recebeu o nº 559 da Rua Corveta Camacuã, com a área costruida de 281,70m², conforme prova o
Auto de conclusão nº 22/ARBT/SUOS/94. Avaliação R$ 1.507.400,00 (janeiro 2021), valor que será atualizado
conforme tabela pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo. Condições de venda: Nos termos da Lei nº
11.101, de 09/02/2005, combinada com o provimento CSM nº 1625/2009 do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado
- Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito
para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos
ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Ficam todos
aqueles mencionados no presente edital regularmento intimados das designações supra, caso não sejam
lozalizados para as intimações pessoais. O imóvel objeto da alienação está livre de quaisquer ônus e
pessoas apesar de haver uma ação de Reintegração de Posse que se encontra na fase de Cumprimento de
Sentença nº 0019727-43.2017.8.26.0100, e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da devedora,
inclusive as de natureza tributária, derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de
trabalho contra a empresa falida (artigos 60 § unico, e 141, II, da Lei nº 11.101/05). Os casos omissos serão
apreciados e decididos pela autoridade judicial competente. A publicação deste Edital supre eventual insucesso
nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta recurso pendente
de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 12 de maio
de 2021. Maria Rita Rebello Pinho Dias – Juíza de Direito

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 31/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na 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 11-2791-
2274, 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 21/11/66 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.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
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 a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, 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: 611 - Contrato: 102354128009-5 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): ANTONIO EDUARDO SAMPAIO, BRASILEIRO, PROFESSOR, RG.
7.649.601-SP, CPF: 010.343.118-75, CASADO NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM NANCI AMARAL MELO SAMPAIO,
BRASILEIRA, ANALISTA DE SISTEMAS, RG. 13.468.481-SP, CPF: 076.154.328-71 E
ODAIR SAMPAIO, BRASILEIRO, COMERCIANTE, RG. 9.601.610-3-SP, CPF:
951.263.928-91, SOLTEIRO, MAIOR, e cônjuge, se casado(a) estiver. Imóvel sito à:
AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, Nº 1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO
OFICIAL), APARTAMENTO Nº 14, TIPO B, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO
SAFIRA, BLOCO 14 DO CONDOMÍNIO ESPECIAL “PROJETO BANDEIRANTE”, no
31º SUBDISTRITO-PIRITUBA, SÃO PAULO/SP. Com a área privativa de 53,325m², a
área comum de 24,513m², a área de garagem de 9,90m², totalizando a área construída
de 87,738m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,3226% nas partes comuns de
uso especial localizadas na terceira etapa de implantação do Projeto Bandeirantes e
uma fração ideal de 1/3072 ávos nas partes comuns de uso geral e no terreno
condominial do ‘’Projeto Bandeirantes’’ e ainda o direito de utilização de uma vaga
indeterminada na garagem G, para a guarda de um carro de passeio do tipo pequeno.

São Paulo, 08 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
08, 18 e 31/05/2021

Imobiliária 517 do Brasil 
Projetos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 18.607.609/0001-99 - NIRE 35.227.775.731
Extrato da Ata da Reunião dos 
Sócios Quotistas em 14.05.2021

Data, hora, local: 14.05.2021, 9hs, na sede, Avenida Na-
ções Unidas 12.901, 6º andar, Torre Norte, São Paulo/SP. 
Mesa: Presidente: Sr. Manoel Pereira da Silva Neto, Se-
cretária: Sra. Milena Miyuki Taniguchi Takeshita. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Deliberações aprova-
das: 1) Redução do capital social, por considerar excessi-
vo em relação ao objeto da sociedade, de 
R$ 30.603.440,00, para R$ 19.603.440,00, por meio de 
reembolso de quotas no valor de R$ 11.000.000,00 à sócia 
quotista TOPAZIO, LLC. e 2) O pagamento do reembolso 
em dinheiro à sócia quotista TOPAZIO, LLC. Os sócios quo-
tistas promoverão a alteração do contrato social consig-
nando o novo valor do capital social. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 14.05.2021. Topazio, LLC e Topa-
zio Brazil, LLC ambas por Manoel Pereira da Silva Neto

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1068831-
55.2015.8.26.0100 ( USUC 845 )A Doutora Ana Claudia 
Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a Elvira Magro da Cunha Glória ou Elvira 
Guida ou Elvira Magro ou Elvira Magro Guida,Floriano 
Guida,Octacilio Ferreira da Silva por si e como viúvo de 
Ivanilda Neves da Silva,Américo Pereira da Silva,Iclea ou 
Icleia Furtado da Silva, réus ausentes, incertos, desconhe-
cidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Wady 
Lopes Ricardo ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua dos 
Operários, nº 533-Vila Brasilina, no 21º Subdistrito - Saúde - 
São Paulo-SP,com área de 105,88m²,achando-se cadas-
trado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob 
o nº. 048.398.0069-3, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.                                [18,19] 

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0009367-13.2021.8.26.0002. O Dr. Cláudio Salvetti D Angelo, Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Internacional Residencial Flat Club
Peruíbe Ltda - ME (CNPJ. 05.763.012/0001-91), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por
Sul América Companhia de Seguro Saúde, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$
117.779,15 (abril de 2021). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.                                       15 e 18 / 05 / 2021

ISEC SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS DA 45ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 45ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. 
(“Emissão” e “Emissora”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), estão 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 07 de junho de 2021 às 14:00 horas, de modo exclusivamente digital, através da plataforma Microsoft 
Teams, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, 
a fi m de nos termos da cláusula Décima Sexta do Termo de Securitização de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
45ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (A) Ratifi car 
a contratação do escritório Daló e Tognotti Advogados, bem como os termos e condições da proposta apresentada, 
para prestação dos serviços de consultoria, auditoria juridica e emissão de parecer legal, conforme aprovado na AGT 
de 26/04/21; (B) Ratifi car e aprovar a rescisão contratual com a empresa Déxter Engenharia Ltda (“Déxter”), tendo 
em vista a contratação da empresa Monitóri que passará a prestar tais serviços; (C) Ratifi car e aprovar o pedido 
feito pela Emissora em 12/05/21 de rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Carteira de 
Créditos, celebrado em 23/07/2019 com a empresa Habix Gestão de Negócios e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ/ME nº 
12.656.124/0001-09 (“Habix” e “Contrato” respectivamente), fi cando certo que a rescisão se dará a partir de 90 
(noventa) dias contados de tal data, conforme previsto na cláusula 6.1.1. do Contrato; (D) Ratifi car a contratação 
da empresa especializada SETAPE Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda (“Setape”), bem 
como os termos e condições da proposta apresentada, para emissão dos laudos de avaliação dos Novos Imóveis, 
conforme aprovado na AGT de 26/04/21; (E) Aprovar a constituição do Comitê de Representação (“Comitê”), bem 
como a criação do regulamento do Comitê (“Regulamento”), que será discutido em Assembleia, que contemplará 
a eleição dos seus membros, quórum de aprovação, matérias, vigência, dentre outros; (F) Aprovar a contratação 
de uma empresa especializada para administração dos Novos Imóveis que serão oferecidos para pagamento do 
Preço Mínimo na venda dos Imóveis garantias, conforme aprovado na AGT de 26/04/2021; (G) Aprovar o reajuste 
da Taxa de Gestão devida à Securitizadora, (H) Autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente 
Fiduciário, realize todos os atos necessários para a implementação das deliberações da presente Assembleia. Os 
termos iniciados por letras maiúsculas não defi nidos nesta convocação terão os signifi cados a eles atribuídos 
no Termo de Securitização. A Securitizadora informa que o material necessário para embasar a deliberação dos 
Titulares dos CRI estará disponível no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br e no site da CVM: www.cvm.gov.br. A 
AGT será instalada em primeira convocação, mediante a presença dos Titulares dos CRI que representem no mínimo 
metade dos CRI em circulação e em segunda convocação por qualquer número, sendo que o quórum de deliberação 
da matéria, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, será de 50% (cinquenta por 
cento) mais um, nos termos da cláusula 16.9 do Termo de Securitização, exceto para a matéria constante no item 
“E” da ordem do dia o quórum para deliberação será de 75% (setenta e cinco por cento), Considerando as 
medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional 
e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo coronavírus causador da Covid-19, bem como 
observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a 
assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão via 
internet. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar os 
documentos de identifi cação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: juridico@isecbrasil.
com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave. 

São Paulo, 18 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A - Diretor de Relação com Investidores

19 e 20/05

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1072451-12.2014. 
8.26.0100 ( USUC 911 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Maria 
Alice Ramos e Silva, Tereza Ramos Silva, Sebastião Rodrigues, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José da Hora Santos ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio do imóvel localizado na Rua Constancia da Conceição, 34 - Vila Jaguari - 
Pirituba ? São Paulo - SP., com área de 797,55m². Contribuinte nº 124.067.0011 ? 8., alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.            [18,19] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017943-66.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTA CAROLINA PEDROSO, CPF 213.324.378-00, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por ALEXANDRE ESTEREIRO NASCIMENTO. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 55.568,18
(setembro de 2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2021.                                                                                         18 e 19 / 05 / 2021
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SAFRA
A produção nacional de grãos está estimada em 271,7 mi-

lhões de toneladas, com um aumento de 5,7% ou 14,7 milhões
de toneladas a mais em comparação ao produzido em 2019/20. A
posição histórica deve-se à produção recorde da soja e cresci-
mento estimado do milho total. A projeção é do 8º levantamento
da safra 2020/2021 de grãos, divulgado, pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab).

5G
A conectividade 5G no campo, que passa a estar disponível

desde o dia (11) com a inauguração da primeira antena em área
rural dessa nova geração da internet na fazenda modelo do Insti-
tuto Matogrossense de Algodão (IMAmt), em Rondonópolis
(MT). É a partir da conexão em 5G que drones, chips, GPS e
equipamentos como tratores poderão entrar em ação e enviar in-
formações sobre comportamento e saúde do animal e manuten-
ção de condições climáticas da lavoura, por exemplo.

SELO ARTE
O Ministério da Agricultura, publicou Portaria, que abre con-

sulta pública para produtores e representantes de estabelecimen-
tos, entidades e órgãos agropecuários participarem do processo
de elaboração dos requisitos mínimos de Boas Práticas para a con-
cessão do Selo Arte aos produtos de abelhas e seus derivados. A
portaria apresenta proposta de texto de Instrução Normativa, reco-
nhecendo as atividades de apicultura, criação da abelha Apis Melli-
fera, e de meliponicultura, criação de abelhas nativas do Brasil,
que têm como característica a ausência de ferrão.

AGRO FRATERNO
Buscando formas de contribuir com a população mais vulnerável,

a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e o Instituto Pensar Agro-
pecuária (IPA) participaram de reunião com o Presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, para apresentar o programa Agro Fraterno, que busca
auxiliar o Governo Federal nos esforços de combate à fome por meio
do estímulo à doação de alimentos pelo agro brasileiro.

LÁCTEOS
A Comissão de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimen-

to Rural (CAPADR) realizou audiência pública extraordinária, e
tratou dos problemas existentes no acordo com o Mercosul, assi-
nado no ano 1994, e que reverberam, até os dias atuais, na importa-
ção de leite. O deputado federal Celso Maldaner (MDB-SC), foi o
responsável por presidir a Comissão, e iniciou os trabalhos ex-
pondo as principais preocupações dos produtores de leite do país.

ORDEM
A presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teresa Vendra-

mini, vem acompanhando de perto as discussões sobre o proces-
so de regularização fundiária no Brasil. “Tenho me dedicado e
aprendido sobre o tema, visitando produtores rurais em diversas
regiões do Brasil e nas mais diferentes atividades agropecuári-
as”, destacou. Vendramini vem a público reforçar a necessidade
urgente em avançar com a regularização fundiária, processo que
vai transformar a vida de famílias que vivem na vida rural, com
benefícios para a sociedade brasileira como um todo.

ESTUDANTES
O movimento Todos a Uma Só Voz realizou o webinar “O Agro

para Estudantes”. O encontro teve por objetivo incentivar o ensino
do agronegócio e estimular a empatia dos estudantes pelo setor e
pelos produtores rurais. “No movimento procuramos pensar em
ações direcionadas às crianças e aos jovens, visando a aproximá-
los do agro. Atualmente, os livros e materiais didáticos usados no
sistema escolar não retratam a realidade e acabam distorcendo a
imagem do setor”, explica o coordenador do projeto, Ricardo Ni-
codemos, também vice-presidente executivo da Associação Bra-
sileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA).

RODA VIRTUAL
O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura

(IICA) lança, juntamente com outras organizações, a terceira roda
virtual de negócios para empresas da América Latina e do Caribe
dedicada a comercializar produtos do setor agroalimentar. O obje-
tivo é favorecer os vínculos comerciais entre empresas da cadeia
agroalimentar, para que consolidem ou diversifiquem seus merca-
dos de exportação a fim de acelerar a recuperação econômica pe-
rante à Covid-19. A roda virtual será realizada de 24 a 28 de maio. 

CLIMA
O tempo seco e previsões indicando baixo volume de chuvas

para as próximas semanas têm deixado triticultores brasileiros
em alerta. Segundo colaboradores do Cepea, esse clima desfavo-
rável vem limitando a semeadura do cereal e prejudicando o iní-
cio do desenvolvimento das lavouras já implantadas. No Paraná,
dados da Seab/Deral indicam que as atividades de campo ocor-
rem em solo seco e somam 6% da área esperada.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulistano do

bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República
Oriental do Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em
2013 se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna
semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do
quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br. Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

Após o atraso e a paralisação
da produção de vacina contra a
covid-19 por falta de insumos, o
Instituto Butantan informou  na
segunda-feira (17) que um carre-
gamento de matéria-prima para a
CoronaVac chegará ao Brasil no
dia 26 de maio. Segundo o Bu-
tantan, está prevista a chegada de
um lote com 4 mil litros de insu-
mo farmacêutico ativo (IFA), su-
ficientes para a produção de 7
milhões de doses da vacina.

“O Butantan recebeu da Chi-
na, a previsão do envio de nova
remessa de insumos ao Brasil
para produção da vacina do Bu-
tantan. A chegada do novo lote
com 4 mil litros de insumos está
prevista para o dia 26”, disse  na

segunda-feira, o governador de
São Paulo, João Doria.

Na segunda-feira, mais
cedo, o secretário executivo do
Ministério da Saúde, Rodrigo
Cruz, já havia confirmado que os
insumos chegariam ainda este
mês ao Brasil.

A produção de vacinas con-
tra a covid-19, no Butantan, es-
tão paralisadas desde a última
sexta-feira (14) por falta de in-
sumos. Segundo o instituto, a
falta de matéria-prima ocorreu
por problemas burocráticos, pro-
vocados por declarações de
membros do governo brasileiro
sobre a China.

Na semana passada, o insti-
tuto e o governo do estado dis-

seram que a Sinovac, farmacêu-
tica chinesa parceira na produ-
ção dessa vacina, já havia fabri-
cado 10 mil litros de insumo
para serem enviados ao Brasil.
Mas o governo chinês não esta-
va autorizando o envio por cau-
sa de questões diplomáticas.

Na segunda-feira, entretanto,
o instituto recebeu a informação
de que parte dessa produção che-
ga ainda este mês. Os 6 mil litros
restantes aguardam autorização
de envio pelo governo chinês.
Ainda não há previsão de chega-
da desses insumos ao Brasil.

Em Botucatu, no interior
paulista, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, negou que
problemas burocráticos estejam

atrapalhando o envio de insumos
ao país. Para ele, a dificuldade
de envio da matéria-prima é um
problema mundial, que não afe-
ta somente o Brasil.

O Instituto Butantan tem dois
contratos assinados com o Mi-
nistério da Saúde para o forneci-
mento de vacinas para a popula-
ção brasileira por meio do Pro-
grama Nacional de Imunizações
(PNI). O primeiro contrato, para
fornecimento de 46 milhões de
doses, já foi cumprido. Falta ain-
da um contrato de 54 milhões de
doses, previsto para ser entregue
em agosto. Até este momento, o
Butantan entregou 47,2 milhões
de doses de vacinas ao governo
federal. (Agencia Brasil)

Produção de aço soma 11,8 milhões
de toneladas de janeiro a abril

A produção brasileira de aço
bruto somou 11,8 milhões de
toneladas no acumulado de ja-
neiro a abril deste ano, uma ex-
pansão de 15,9% em compa-
ração a igual período do ano
passado. A produção de lami-
nados atingiu 8,6 milhões de
toneladas, um aumento de
21,4% em relação ao regis-
trado no mesmo acumulado
de 2020. A produção de se-
miacabados para vendas tota-
lizou 2,5 milhões de tonela-
das no mesmo período, com
retração de 5,6% na mesma
base de comparação. As in-
formações são do Instituto
Aço Brasil (IABr).

De janeiro a abril de 2021,
as vendas internas alcançaram
7,9 milhões de toneladas, uma
alta de 40,5% em relação ao
apurado no mesmo período do
ano anterior. O consumo apa-
rente nacional de produtos si-
derúrgicos totalizou 9 milhões
de toneladas até abril, mostran-
do elevação de 43,7% frente
ao registrado no mesmo perío-
do de 2020.

As importações, por sua vez,
alcançaram 1,4 milhão de tone-
ladas nos quatro primeiros me-
ses de 2021, aumento de 99,1%
frente ao mesmo período do ano
anterior. Em valor, as importa-

ções atingiram US$ 1,3 bilhão e
avançaram 69,8% no mesmo
período de comparação. Já as
exportações somaram 3,5 mi-
lhões de toneladas, ou US$ 2,4
bilhões, de janeiro a abril de
2021. Em termos de volume,
houve queda de 13,9%, mas em
relação a valor foi registrado
crescimento de 14,4% na com-
paração com o mesmo período
do ano passado.

A produção brasileira de aço
bruto atingiu 3,1 milhões de to-
neladas em abril, aumento de
59,3% frente ao apurado no
mesmo mês de 2020. Essa foi a
maior produção desde outubro
de 2018, destacou o presidente
executivo do IABr, Marco Polo
de Mello Lopes.

A produção de laminados, da
ordem de 2,3 milhões de tone-
ladas, evoluiu 77,4% frente à
registrada em abril de 2020. A
produção de semiacabados para
vendas apresentou total de 638
mil toneladas, crescimento de
6,4% em relação ao mesmo mês
do ano passado.

As vendas internas avança-
ram 96,1% frente ao apurado em
abril de 2020 e atingiram 1,9
milhão de toneladas. O consumo
aparente de produtos siderúrgi-
cos foi de 2,2 milhões de tone-
ladas, 95,7% superior ao apura-

do no mesmo mês do ano ante-
rior.

Marco Polo de Mello Lopes
chamou a atenção que “o forte
crescimento desses indicadores
se deu pela baixa base de com-
paração de abril de 2020, perío-
do mais agudo da grave crise de
demanda que impactou a indús-
tria de transformação e a indús-
tria do aço”.

As exportações de abril atin-
giram 832 mil toneladas, ou US$
657 milhões, resultando em que-
da de 5,5% em quantitativo e
aumento de 36,9% em valor, so-
bre abril de 2020. As importa-
ções atingiram 356 mil tonela-
das (90,8% em ‘quantum’) e US$
343 milhões (85,4% em valor)
frente ao registrado em abril do
ano passado.

Na avaliação do presidente
executivo do IABr, os dados
mostram que a indústria brasilei-
ra do aço continua produzindo e
“colocando no mercado interno
acima do que foi produzido e
ofertado no início do ano”, an-
tes da crise da covid-19.

Ele ressaltou que “a maior
demanda do mercado interno
reflete a retomada dos setores
consumidores, mas também a
formação de estoques defensi-
vos de alguns segmentos em re-
lação à volatilidade do mercado,

ocasionado pelo boom (explo-
são) no preço das commodities
(produtos agrícolas e minerais
comercializados no mercado
externo). No caso da indústria
do aço, a quase totalidade de in-
sumos e matérias primas e, em
especial, as essenciais como
minério de ferro e sucata, con-
tinuam com significativa eleva-
ção de preços, com forte impac-
to nos custos de produção do
setor”, disse Lopes.

O Instituto Aço Brasil divul-
gou também o Indicador de Con-
fiança da Indústria do Aço (Icia)
referente a maio. O indicador
cresceu 3,7 pontos frente ao
mês anterior, atingindo 71,1 pon-
tos, devido à melhora das expec-
tativas do empresariado do se-
tor em relação ao cenário dos
próximos seis meses, que cres-
ceu 7 pontos, passando para 67,4
pontos. Essa foi a segunda alta
seguida do Icia, depois de cinco
meses de queda do indicador. O
índice que mede as condições
atuais da economia brasileira
aumentou em 3,3 pontos, para
60,1 pontos.

O IABr informou que valo-
res acima de 50 pontos indicam
confiança, enquanto valores
abaixo desse número demons-
tram falta de confiança. (Agen-
cia Brasil)

Vacina é esperança para pôr fim
 à pandemia, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, visitou na se-
gunda-feira (17) as instala-
ções da fábrica do Instituto de
Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Bio-Manguinhos),  na
Fundação Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz), em Manguinhos, zona
norte do Rio de Janeiro.

A Fiocruz espera entregar 30
milhões de doses da vacina
Oxford-AstraZeneca ao Progra-
ma Nacional de Imunizações até
meados de junho. Cerca de 18

milhões de doses estão atual-
mente em processo de controle
de qualidade na instituição, en-
quanto o restante será produzi-
do com a chegada do Ingredien-
te Farmacêutico Ativo (IFA) vin-
do da China, prevista para os dias
22 e 29 deste mês.

“É a esperança para a popu-
lação e para pôr fim à pande-
mia”, comentou o ministro so-
bre a vacina contra a covid-19.

A Fiocruz trabalha para co-
meçar a produção do IFA ainda

este mês. A distribuição das
doses 100% nacional da vaci-
na contra a covid-19 está pre-
vista para o segundo semestre
deste ano.

Acompanharam o ministro
na visita os presidentes das fe-
derações das indústrias do Rio
de Janeiro, Eduardo Eugênio
Gouvêa Vieira, e de São Paulo,
Paulo Skaf.

Queiroga também pediu a
colaboração da indústria para a
compra de insumos para aumen-

tar a testagem no Brasil e para
adquirir equipamentos de prote-
ção individual, como máscaras e
álcool em gel.

A presidente da Fiocruz, Ní-
sia Trindade, explicou que a fun-
dação criou uma estrutura para
enfrentar a doença. “Com a co-
vid-19, estamos construindo um
biobanco que será muito impor-
tante nas ações futuras. Temos
que sair da situação pandêmica
preparados”, afirmou Nísia.
(Agencia Brasil)

BRDE viabiliza R$ 394 milhões para
investimentos em energias limpas no Paraná

O Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul
(BRDE) destinou nos últimos
quatro anos, no Paraná, R$ 394
milhões a financiamentos para
empresas com propostas na área
de energia limpa. Os maiores
montantes foram pelo programa
Fundo Clima, com R$ 60,82 mi-
lhões, e por meio da parceria
com a Agência Francesa de De-
senvolvimento (AFD), com mais
R$ 96,40 milhões.

O restante foi viabilizado
com recursos do programa Pro-
move Sul, que fomenta o desen-
volvimento produtivo, sustentá-
vel e social, e de linhas de crédi-
to do BRDE com o Banco de
Desenvolvimento da América
Latina (Caf) e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDS), e Agência Espe-
cial de Financiamento Industrial
(Finame). Especificamente em
2019 foram R$ 111,31 milhões.
No ano passado o volume chegou
a R$ 181,46 milhões e em 2021,
de janeiro a abril, já são R$ 9,48
milhões.

O vice-presidente e diretor
de Operações do BRDE, Wilson
Bley, lembra que o objetivo do
Governo do Estado é tornar o
Paraná um dos maiores produto-
res de energia sustentável do Bra-

sil. Em dois anos, destacou ele,
triplicou o número de emissões
de licenças fotovoltaicas. “Segui-
mos as diretrizes do governador
Ratinho Junior para fortalecer
esse crescimento sustentável”,
afirmou.

O Programa Fundo Clima se
destina a aplicar a parcela de re-
cursos reembolsáveis do Fundo
Nacional sobre Mudança do Cli-
ma. É um dos instrumentos da
política nacional sobre mudança
do clima e se constitui em um
fundo de natureza contábil, vin-
culado ao Ministério do Meio
Ambiente. A finalidade é garantir
recursos para apoio a projetos ou
estudos e financiamento de em-
preendimentos que tenham como
objetivo a mitigação das mudan-
ças climáticas.

O subprograma Máquinas e
Equipamentos Eficientes permi-
te financiar 80% dos itens apoi-
áveis, ao custo de 4% ao ano para
beneficiárias com renda bruta de
até R$ 4,8 milhões. “Estamos
apoiando as fontes de energias
renováveis e reforçando o com-
promisso com a sustentabilidade.
Por isso, é preciso contribuir
com uma nova estruturação da
cadeia industrial brasileira”, afir-
mou Wilson Bley.

Além de reforçar a responsa-

bilidade ambiental, fontes de ener-
gias renováveis também podem
ser muito lucrativas para os em-
presários. Alexandre Martins Fa-
rinazzo obteve crédito do BRDE
para instalar painéis solares para
geração de energia que está sen-
do utilizada em um núcleo para
produção de frangos de corte, em
Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

“Meu custo de energia men-
sal diminuiu 98%. Eu estou pa-
gando o mínimo pelo meu con-
sumo de energia”, afirmou Fari-
nazzo.

A parceria com a Agência
Francesa de Desenvolvimento
(AFD) somou investimento de
R$ 96,40 milhões nos últimos
quatro anos, por meio do Progra-
ma BRDE PCS - Produção e
Consumo Sustentáveis.

O PCS financia projetos de
impacto positivo sobre o meio
ambiente e o clima e se tornou a
linha de crédito mais demandada
no BRDE. Abrange cinco eixos
prioritários: energias limpas e
renováveis, gestão de resíduos e
reciclagem, uso racional e efici-
ente da água, agronegócio susten-
tável e cidades sustentáveis.

Por meio dele, a Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) For-
quilha conseguiu explorar seu
potencial de implantação. O in-

vestimento total do projeto de
implantação da usina foi de R$
22,24 milhões, do qual o BRDE
participou com o apoio financei-
ro de 92%.

Com o aumento de licença
fotovoltaicas, o Estado pode ge-
rar, em média, 1.600 kWh por
metro quadrado e energia solar
por ano. Além disso, com o ba-
gaço da cana, tem a possibilida-
de de triplicar a produção de
energia por biomassa e com os
416 milhões de suínos, aves e
bovinos, somados aos resíduos
urbanos, o Paraná gera energia
por biogás capaz de atender 4,8
milhões de paranaenses.

O vice-presidente do BRDE
destaca também que o programa
Banco do Agricultor Paranaense,
lançado pelo governador Ratinho
Junior no último dia 27 de abril,
abre oportunidade de crédito para
investimentos em painéis fotovol-
taicos para pequenos produtores.

A solução, que requer um in-
vestimento na aplicação, traz re-
sultados importantes para os agri-
cultores. “Todos ganham com
esse investimento. Os pequenos
agricultores, que podem diminuir
seus gastos com energia, e o Es-
tado, que deseja ser um dos mai-
ores produtores de energia lim-
pa”, afirmou Bley. (AENPR)




