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Claro, Vivo e TIM arrematam
faixa de 3,5 GHz do leilão do 5G
As operadoras Claro, Vivo
e TIM arremataram três lotes
na faixa de 3,5 GHz, o principal do leilão da tecnologia móvel 5G, realizado na quartafeira (4) pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel). A Winity II Telecom
levou a frequência de 700
MHz, e como é uma empresa
ainda não detentora de faixa de
radiofrequência, o Brasil terá
uma nova operadora móvel
com abrangência nacional.
O leilão começou na quinta-feira e deve terminar nesta
sexta-feira (5). Ainda serão
analisadas as propostas para
as faixas de 2,3 GHz e de 26
GHz.

Turismo na capital paulista registra
a quinta alta mensal consecutiva
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Retomada de eventos sociais
requer cobertura vacinal de 80%
Página 4

Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

27º C
17º C

Foto/Tânia Rêgo/ABr

Capital prorroga
Campanha Nacional
de Multivacinação

nicípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27 unidades da
Federação, que serão percorridos por cerca de 250 recenseadores.

Senado aprova o Programa
de Estímulo ao Crédito

Os testes incluem todas as
etapas do Censo, desde os sistemas e equipamentos de coleta até
o treinamento dos recenseadores.
Página 3

Página 5

André Negrão mira novo
top-3 no encerramento da
temporada do WEC
André Negrão encerra neste final de semana a temporada
do Campeonato Mundial de
Endurance, o FIA WEC, com a
disputa das 8 Horas do Bahrein,
corrida marcada para o circuito de Sakhir. O piloto da Alpine, mais uma vez, é o único brasileiro no grid da Hypercars, a
principal classe da mais importante categoria de corridas de
longa duração do planeta. “É um
final de semana especial, já que
fecharemos nosso primeiro
ano atuando nos Hypercars,
uma divisão em que tivemos
bons resultados.
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Noite

Turismo
Compra: 5,60
Venda:
5,76
Campeão da USF2000 nesta temporada nos Estados Unidos, Kiko Porto deu mais um

Kartismo: Alberto
Otazú vence DKR
Challenge 2021
O sucesso do DKR Challenge 2021 foi comemorado
no pódio do Kartódromo Internacional Aldeia da Serra, em
Barueri (SP), com a vitória de
Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/
Imab Metalúrgica/Lazy Kart/
DKR Luvas/Concept Kart/Itasom), seguido de Augusto Cou-

grande passo rumo à estreia no
próximo degrau do Road To Indy.
O pernambucano realizou dois

dias de testes na pista de Indianápolis com o carro da Indy Pro
2000, novamente com a equipe
DEForce Racing, com a qual conquistou o título da USF neste ano.
“Foram sessões de treino
bem positivas e é sempre bom
voltar a Indianápolis, templo do
automobilismo e justamente a pista em que conquistei minha primeira vitória neste ano. Estive
sempre rápido e foi a minha segunda vez acelerando o carro da Indy
Pro. Fiquei muito feliz pela oportunidade e foi bem bacana de ver
como o carro é veloz, freia bem e
tem boa tomada nas curvas”, diz
Kiko, que tem patrocínio do Banco Daycoval.
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tinho e Peterson Nakamura.
“Estou muito feliz em ter
vencido a primeira edição do
DKR Challenge, na frente de
muitos pilotos experientes e
campeões”, comemorou Alberto Otazú. “Quero parabenizar o
Beto Dicker por cumprir os horários e organizar o evento muito bem, e que chegou pra ficar,
tem que se repetir todos os
anos”, continuou. Página 8

Rally de São Paulo promove
belezas do Vale do Ribeira

André Negrão no circuito de Sakhir

Kiko Porto tem início
positivo com treinos com
Indy Pro em Indianápolis

Comercial
Compra: 5,61
Venda:
5,61

EURO

dívidas com até 99% de desconto e opções de parcelamento
sem juros, há o auxílio dívida, um
bônus em dinheiro para quem
limpar o nome e fizer o pagamento à vista.
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Esporte

DÓLAR

Compra: 6,49
Venda:
6,49

Pessoas que estão inadimplentes têm um canal aberto para
negociar e pagar suas dívidas por
meio do Feirão Serasa Limpa
Nome. Neste ano, além da possibilidade de renegociação das

Página 2
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará, até meados de dezembro,
o primeiro teste nacional do Censo 2022. Foram escolhidos mu-

Foto/ Gavin Baker

Sexta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Inadimplentes podem
negociar dívidas no Feirão
Serasa Limpa Nome

Foto/ Doni Castilho

O órgão regulador de medicamentos britânico anunciou
na quinta-feira (4) que aprovou
uma pílula antiviral contra a covid-19, desenvolvida conjuntamente pela farmacêutica MSD
e pela Ridgeback Biotherapeutics. O Reino Unido torna-se o
primeiro país a liberar um tratamento que tem o potencial de
mudar o curso da pandemia.
A Agência Reguladora de
Medicamentos e Produtos de
Saúde (MHRA) recomendou
que o produto, chamado molnupiravir, seja usado o mais rapidamente possível após um
diagnóstico positivo de covid19 e cinco dias após o início
dos sintomas.
Este é o primeiro tratamento antiviral por via oral contra a
doença a ser aprovado, e o aval
britânico acontece antes de uma
potencial luz verde de órgãos
reguladores dnos Estados Unidos. Conselheiros da agência
norte-americana se reunirão
neste mês para discutir se o
molnupiravir deve ser aprovado.
O medicamento, que receberá o nome comercial de Lagevrio no Reino Unido, tem
sido observado de perto. Dados
mostraram, no mês passado, que
ele reduz à metade as chances
de morrer ou ser hospitalizado
por causa do novo coronavírus,
para aqueles com risco maior
de desenvolver formas graves
da covid-19 quando recebem o
medicamento no início.
O governo britânico disse que
o Serviço Nacional de Saúde
(NHS) do país irá confirmar, no
devido tempo, como o medicamento será aplicado em pacientes.
No mês passado, o Reino
Unido fechou acordo com a
MSD para garantir 480 mil tratamentos com o molnupiravir.
Em comunicado separado,
a MSD afirmou que espera produzir 10 milhões de unidades
até o final deste ano, com 20
milhões a serem produzidos
em 2022. (Agencia Brasil)

IBGE começa teste nacional
para o Censo 2022

Foto/ François Flamand

Reino Unido
aprova pílula
antiviral para
tratamento da
covid-19

As frequências têm finalidades específicas e em cada
faixa as empresas dão os lances em lotes diferentes. Os
lances vencedores na faixa de
3,5 GHz foram: R$ 338 milhões (ágio de 5,18%, valor
acima do mínimo previsto no
edital) da operadora Claro
para o lote B1; R$ 420 milhões (ágio de 30,69%) da Vivo
para o lote B2; e R$ 351 milhões (ágio de 9,22%) da TIM
para o lote B3.
O edital previa ainda um
quarto lote na faixa de 3,5 GHz,
com abrangência nacional, mas
não houve lance. O direito de
exploração das faixas será de
até 20 anos.
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Rally de SP terá dois dias de prova no Vale do Ribeiro
Roteiro inédito, numa das num roteiro exclusivo e demais belas áreas remanescentes safiador.
de Mata Atlântica do Brasil,
A direção técnica se esmecom forte potencial turístico. rou para levantar um roteiro
O Vale do Ribeira, ou Vale do técnico e diferenciado, vai
Futuro, é o palco da etapa pau- mesclar vários tipos de terrelista do Sertões Series, marca- no e promover as belezas do
da para 4 a 6 de novembro. A Vale do Ribeira. A meta é surprova terá um total de 543km, preender e revelar as belezas do
que vai contemplar cinco cida- litoral de São Paulo.
des do Vale do Ribeira – Ilha
Ilha Comprida será a cidaComprida, Iguape, Pariquera de anfitriã, na Praia do BoqueiAçu, Jacupiranga e Cananeia – rão do Norte.
Página 8
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Banco de dados reúne
informações de imóveis da cidade
A Prefeitura de São Paulo
possui um banco de dados com
informações sobre os 3,5 milhões
de imóveis da cidade. É o Cadastro de Edificações (CEDI),
um sistema instituído pela Lei nº
8.382, de 1976, que oferece ao
cidadão a possibilidade de saber
se o seu imóvel está regular junto ao Município.
O CEDI pode ser acessado de forma online e gratuita.
O sistema traz a situação de
cada imóvel da cidade, com informações sobre regularidades
e irregularidades apresentadas
ao longo do tempo. Além da
consulta online, o sistema pode
ser usado para a emissão de
três documentos: Certificado
de Regularidade de Edificação,
Histórico da Edificação e No-

tificação de Irregularidade da
Edificação (nestes casos, há
cobrança de taxa para a documentação ser emitida).
Regularidade de Edificações
O Certificado de Regularidade de Edificação é um documento equivalente ao Certificado de Conclusão (Habitese). Ele comprova a regularidade do imóvel com relação à
fiscalização municipal, Cartório de Registro de Imóveis e
até ao INSS. Por meio do Certificado, o cidadão pode solicitar a Licença de Funcionamento para a Subprefeitura
Local e pleitear a reforma do
imóvel junto à Secretaria de
Urbanismo e Licenciamento

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
O que temos pra hoje são alguns vereadores ditos governistas, ao lado de sindicalistas do serviço público querendo parar a
cidade
.
PREFEITURA (São Paulo)
O que temos pra hoje é o Ricardo Nunes (MDB) preparando-se pra inaugurar amanhã parque Augusta, com nome de Bruno
Covas
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O que temos pra hoje são vários os deputados(as) considerando filiarem-se ao PSD Kassabista, cuja deputada Marta Costa
é a líder
.
GOVERNO (São Paulo)
O que temos pra hoje é a continuidade da guerrilha interna
(prévias) de um partido (PSDB) que merece ser chamado de tucano
.
CONGRESSO (Brasil)
O que tivemos ontem e teremos pros amanhãs - na Câmara
Federal e Senado - é o velho e velhaco “É dando que se recebe”
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O que tivemos pra ontem foi o Jair Bolsonaro dando uma
gozada na piada de que Alckmin pode ser vice de Lula em 2022
.
PARTIDOS
O que temos pra hoje é o Podemos recebendo Sérgio
Moro e o agora ex-MP Dallagnol; o Ciro (PDT) ameaçando
renunciar, ...
.
POLÍTICOS
... o senador Pacheco (MG) sendo o que o Kassab quiser;
assim como o Alckmin e o Novo lançando um antigo ex-tucano
.
M Í D IA S
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na
imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com -recebeu
“Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e “Colar
de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São Paulo
.
Twitter @cesarnetoreal - Email cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
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Histórico da Edificação
No Histórico da Edificação,
o munícipe pode verificar as
alterações que a edificação
sofreu em relação à área
construída desde 1976 (data
de início do CEDI) e se elas
foram autorizadas pela Prefeitura. O documento pode

ser exigido, ocasionalmente,
pelo Cartório de Registro de
Imóveis, junto ao Certificado
de Regularidade de Edificação.
Como consultar o CEDI?
Para verificar se o imóvel
está regular ou não, clique neste
link, insira o número do contribuinte (SQL) sem pontos, vírgulas ou traços e, por fim, selecione consultar. O número está
disponível no carnê do IPTU.
Para solicitar os documentos relativos ao CEDI (Certificado de Regularidade de Edificação, Histórico da Edificação e Notificação de Irregularidade da Edificação) pela internet, clique aqui. São cobradas taxas para a documentação ser emitida.

Meu imóvel está irregular. E agora?
Um imóvel pode estar irregular por diversos motivos.
O proprietário pode não ter
apresentado o Certificado de
Conclusão (Habite-se) para
uma área construída, ter realizado uma obra que não
está de acordo com o Certificado de Conclusão emitido pela Prefeitura ou teve o
documento cassado ou cancelado.
O cidadão deve solicitar
a regularização para a Prefeitura. Para desburocratizar
e simplificar a vida da população, a Prefeitura aprovou a Lei nº 17.202/2019.
Ela tem como alvo as edificações construídas até 31 de

julho de 2014, com condições adequadas de segurança, acessibilidade e higiene,
e que estejam irregulares segundo as normas edilícias
municipais. Para mais informações, acesse o site Meu
Imóvel Regular
Os proprietários de imóveis que não se enquadram
na Lei de Regularização de
Edificações também podem
pedir a regularização. O processo é analisado por meio
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
Para dúvidas sobre a legislação, entre em contato com a
Sala Arthur Saboya pelos telefones (11) 3243-1103 ou
3243-1104, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Turismo na capital paulista registra
a quinta alta mensal consecutiva

CESAR
NETO

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

(SMUL).
Já a Notificação de Irregularidade da Edificação é um documento que comprova a irregularidade do imóvel quanto à legislação urbanística.
Com esses documentos o
dono de um imóvel regular
pode adquirir financiamento
imobiliário, realizar inventários, testamentos, vender, transferir e alugar com segurança.

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

O Índice Mensal de Atividade do Turismo de São Paulo
(Imat-SP), do Conselho de Turismo da FecomercioSP em parceria com a SPTuris, apresentou
a quinta alta seguida no mês de
setembro. Desde maio, o índice
tem registrado aumento em relação ao mês anterior.
O índice ficou em 64,7 pontos, o que representa 4,7% acima do registrado em agosto. Em
relação ao mesmo período de
2020, houve crescimento de
48,2%. Todas as variáveis analisadas pelo indicador registraram
aumento, com destaque para a
movimentação de passageiros

nas rodoviárias paulistas, com
alta de 9,1%, na comparação
mensal, e 44%, no contraponto
anual.
Segundo a FecomercioSP,
foram 782 mil pessoas circulando nos terminais rodoviários
durante o mês, o maior número
desde janeiro deste ano.
A entidade disse que há uma
demanda reprimida no transporte aéreo que tem contribuído
para a retomada do setor, mesmo com o aumento médio das
tarifas. Nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, a movimentação cresceu 6,8% entre agosto e setembro, e dobrou na com-

paração com setembro de 2020.
Foram mais de 3 milhões de passageiros no mês, nível mais alto
desde março do ano passado.
A ocupação hoteleira na capital paulista tem se beneficiado pela maior movimentação de
pessoas nos terminais rodoviário
e aéreo, atingindo 50,4%, que
representa o mais alto percentual desde fevereiro de 2020. Em
relação a agosto, houve aumento
de 5,4% nessa ocupação, e de
112%, na comparação anual.
O faturamento das empresas
do setor de turismo, variável que
também integra o Imat-SP, teve
alta de 6,3% em relação a agos-

to, e na comparação anual aumentou 60%. O estoque de empregos cresceu 0,7%, em relação a agosto, e 3,6% na comparação com setembro de 2020.
O indicador, que varia de 0 a
100 pontos, é composto por cinco variáveis que têm os mesmos
pesos para a composição: movimentações de passageiros dos
aeroportos de Congonhas e Guarulhos, movimentação dos passageiros das rodoviárias, taxa
média de ocupação hoteleira na
cidade, faturamento do setor do
turismo na capital e estoque de
emprego nas atividades exclusivas do turismo. (Agência Brasil)

Orquestra Sinfônica de SP se
apresenta no interior do estado
A Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo (Osesp) irá
se apresentar no interior do estado no mês de novembro. Oito
cidades receberão os concertos
gratuitos da orquestra até o próximo domingo (7): Araraquara,

Campinas, Franca, Jundiaí, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão
Preto e São José dos Campos.
Para cumprir a programação,
a orquestra irá se dividir em dois
grupos. Os oito concertos ocorrerão em dois blocos de apresen-

tações simultâneas, cada um deles regido por um maestro diferente: o trombonista Wagner
Polistchuk e o timpanista Ricardo Bologna, que também são
músicos da Osesp.
O repertório das oito apre-

sentações contará com obras de
Beethoven (como as Sinfonias
número dois e número quatro) e
Saint-Saëns (Suíte Para Violoncelo e Orquestra). A programação completa pode ser vista no
site da Osesp. (Agência Brasil)

Acessos ao Certificado de Vacinação
pelo Poupatempo Digital
passam de 1,1 milhão
Os cidadãos de São Paulo
contam com a facilidade de
apresentar o Certificado de
Vacinação contra Covid-19, o
chamado “passaporte da vacina”, na tela do celular, por
meio do aplicativo Poupatempo Digital. Em 2021, o documento exigido em alguns estabelecimentos e eventos foi
acessado mais de 1,1 milhão
de vezes no app, sendo 1 milhão na versão em português
e outras 88 mil no comprovante em inglês.
O certificado digital de
imunização tem a mesma validade e os mesmos dados do
documento impresso, contendo datas das doses, nome do

profissional vacinador, nome e
registro da unidade de saúde,
fabricante e o número do lote
da vacina aplicada. Também
é possível baixar e imprimir o
documento, que pode ter sua
autenticidade comprovada por
meio do QR Code.
Pelo aplicativo Poupatempo Digital, é possível ainda
obter a versão digital da carteira de vacinação, que permite acompanhar as datas das
doses, e que já ultrapassa mais
de 6,7 milhões de acessos.
Além disso, para aqueles que
ainda não se imunizaram ou
que tem a terceira dose da vacina prevista, a ferramenta permite realizar o pré-cadastro,

direcionado ao site Vacina Já
– www.vacinaja.sp.gov.br,
que diminui em até 90% o tempo de permanência no posto
de saúde.
“Para garantir mais praticidade aos cidadãos, estamos
investindo cada vez mais na
digitalização de serviços, sempre atentos às necessidades da
sociedade. O cidadão pode levar o comprovante de vacinação no celular e apresentá-lo
nos locais que exigirem, com
a mesma validade do documento em papel. A versão em
inglês também está disponível”, afirma Murilo Macedo,
diretor da Prodesp – empresa
de Tecnologia do Governo de

São Paulo, que administra o
Poupatempo no Estado.
Serviços digitais
Com o início da pandemia,
em março do ano passado, a
Prodesp, responsável pela
transformação digital do Estado, ampliou a oferta de serviços digitais nos canais do
Poupatempo. Atualmente,
são quase 160 opções no
portal
–
www.poupatempo.sp.gov.br
-, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano,
o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240
em 2022.

Capital prorroga Campanha
Nacional de Multivacinação
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e por orientação do
Ministério da Saúde (MS),
prorrogou, até 30 de novembro, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos. O objetivo da iniciativa é atualizar
a situação vacinal e diminuir a
incidência de doenças imunopreveníveis. A imunização segue nas 469 Unidades Básicas

de Saúde (UBSs) da cidade.
Na primeira etapa da campanha, realizada de 1º a 29 de outubro, foram aplicadas um total
de 336.719 doses. Foram atendidas 196.433 pessoas nas UBSs
e o total de cadernetas atualizadas atingiu a marca de 136.533.
Um cidadão pode tomar mais de
uma dose durante a vacinação.
As vacinas contempladas na
campanha são: BCG, hepatites A
e B, poliomielite, rotavírus, pen-

tavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, meningocócicas C e
ACWY, febre amarela, sarampo,
caxumba, rubéola, varicela, HPV
e difteria/tétano.
Além de oferecer o acesso
a esses imunizantes, o objetivo dessa ação é atualizar a caderneta das crianças e adolescentes até 15 anos, aumentar
as coberturas vacinais, e diminuir a incidência das doenças
como difteria, coqueluche,

poliomielite, sarampo, caxumba e meningite meningocócica, entre outras.
Mesmo que a caderneta esteja completa, a SMS recomenda que os postos sejam procurados. Com o passar dos anos,
algumas vacinas são atualizadas e uma nova aplicação é indicada. Um exemplo é a vacina
meningocócica ACWY, que
está disponível para adolescentes de 11 e 12 anos.

Lembre sempre de lavar as mãos
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IBGE começa primeiro teste
nacional para o Censo 2022
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
realizará, da quarta-feira (4) até
meados de dezembro, o primeiro teste nacional do Censo
2022. Foram escolhidos municípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27 unidades da
Federação, que serão percorridos por cerca de 250 recenseadores.
Os testes incluem todas as
etapas do Censo, desde os sistemas e equipamentos de coleta
até o treinamento dos recenseadores, além da pesquisa sobre as
características do entorno dos
domicílios e o modelo misto de
entrevistas (presencial, pela internet ou por telefone).
Segundo o órgão, como
ocorre em todas as pesquisas do
IBGE, as informações prestadas
aos recenseadores são confidenciais e o sigilo é garantido por
lei. O Censo 2022 visitará todos
os domicílios do país a partir de
junho do ano que vem.
Quilombolas e indígenas
A previsão é que, a partir de
25 deste mês, os testes do Censo 2022 cheguem às terras indígenas e aos territórios quilombolas. No Rio de Janeiro, essas
visitas ocorrerão em Angra dos
Reis e Paraty, onde serão testados protocolos sanitários de segurança, normas de abordagem
e o questionário específico para
essas populações.
Os recenseadores vão trabalhar uniformizados, com boné,
colete e bolsa azuis com a logomarca do IBGE. No colete há
também o crachá de identificação, com a foto e os números de
matrícula e identidade do entrevistador. Eles vão utilizar um
Dispositivo Móvel de Coleta
(DMC) de cor azul, semelhante

a um smartphone. Os moradores
podem verificar a identidade de
todos os entrevistadores do
IBGE por meio do site
respondendo.ibge.gov.br ou do
telefone 0800 721 8181.
Inovações tecnológicas
Segundo o IBGE, a operação
censitária de 2022 será totalmente informatizada. Além dos novos dispositivos móveis para a
coleta (DMC) de dados, bem
mais modernos que os de 2010,
o IBGE passou a utilizar “nuvens” na internet, para o suporte
de comunicações e tráfego de
dados, e novos Data Centers
com alto desempenho.
Além disso, serão utilizados
formulários na web para que os
moradores respondam ao Censo pela internet, se desejarem,
bem como uma central de atendimento por telefone para
apoiar toda a operação, com
capacidade para atender os moradores que optarem por entrevistas telefônicas.
“Toda a comunicação digital
do Censo 2022 contará com
links de acesso protegidos contra possíveis ataques de negação
de serviço (DoS Attacks), utilizando fibra ótica com redundância entre os Data Centers. Na
coleta e supervisão, temos uma
infraestrutura com minimodem
3G/4G, antenas de satélite (VSAT
em banda KA e BGAN) e conexões banda larga fixa com a internet (ADSL, Fibra, Cable Modem etc.)”, informou o IBGE.
Os arquivos digitais que serão embarcados nos DMCs fornecem aos recenseadores as
principais informações sobre os
setores censitários que serão
visitados. Esses arquivos estão
armazenados na nuvem privada
do IBGE e, também, em nuvem

pública.
No Censo Demográfico
2022, o IBGE fará todo o processo de contratação de funcionários temporários de forma digital, eliminando o uso do papel.
O projeto do Censo Demográfico é composto por um conjunto de sistemas informatizados, como: sistema de gerenciamento da coleta de dados em
campo, sistema de supervisão e
acompanhamento gerencial, sistema de gestão administrativa e
pagamento, entre outros.
Segundo o instituto, por trás
disso tudo há uma infraestrutura
de tecnologia da informação robusta, com dispositivos móveis
de coleta de última geração, possibilitando que a operação seja
totalmente digital, bem gerenciada e segura, produzindo dados
de qualidade em um tempo cada
vez menor.
O IBGE destacou que obedece ao normativo legal do sigilo
estatístico, estabelecido pela
Lei nº 5.534 de 14 de novembro
de 1968, e pela Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.853, de 8
de julho de 2019.
Somado a esse arcabouço
legal, o IBGE acrescentou que
tem uma Política de Segurança
da Informação e Comunicações,
e todos os procedimentos a serem adotados na infraestrutura
envolvida no Censo Demográfico 2022 estão de acordo com
essa política, considerando os
atributos clássicos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade.
Novidades do Censo 2022
em relação a 2010
- Gerenciamento digital dos
resultados da coleta de dados em
tempo real, permitindo correções de eventuais erros operacionais.

- Gerenciamento digital, em
tempo real, dos deslocamentos
dos recenseadores em todo território nacional.
- Digitalização de todo o processo de contratação e gerenciamento dos servidores temporários, eliminando o uso do papel.
- Armazenamento em nuvem
privada e pública dos arquivos
digitais, agilizando a rotina diária dos mais de 180 mil recenseadores, que envolve o download das informações dos setores censitários e o upload dos
questionários respondidos.
- Dispositivos Móveis de
Coleta (DMC) de última geração, com minimodem 3G/4G e
aplicativos atualizados, que se
conectam à rede de comunicação do IBGE e possibilitam a
transmissão dos dados coletados de forma criptografada e
segura.
- Proteção contra possíveis
ataques de negação de serviço
(DoS Attacks), utilizando fibra
ótica com redundância para toda
a comunicação entre os Data
Centers.
- Novo cluster de banco de
dados de alta performance, para
organização, análise, compartilhamento e monitoramento das
operações. Maior velocidade de
processamento das aplicações
hospedadas no Data Center, permitindo a utilização de soluções
mais estáveis, seguras e com
mais desempenho.
- Aumento da capacidade de
conexão do IBGE com os recenseadores, por meio de antenas de
satélite (VSAT em banda KA e
BGAN) e conexões banda larga
fixa com a Internet (ADSL, Fibra, Cable Modem etc.) disponível nos DMCs e Data Centers
do Instituto, diminuindo o risco
de sobrecargas. (Agencia Brasil)

Indústria desacelera em setembro, diz CNI
Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
indica uma piora no cenário do
setor industrial em setembro, na
comparação com agosto. De
acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, houve queda em
itens como faturamento (1,5%)
e utilização da capacidade instalada (0,2 ponto percentual) atingindo a marca de 81,6%. É o terceiro recuo seguido do índice.
Já o emprego da indústria da
transformação, que apresentou,

em agosto, crescimento de
0,1%, desacelerou, ficando estagnado em setembro. De acordo com a CNI, as horas trabalhadas na produção “cresceram em
setembro pela primeira vez desde janeiro de 2021, recuperando parte da perda dos meses anteriores”.
A massa salarial real cresceu
0,2% em setembro, na comparação com agosto, quando havia
apresentado alta de 0,7%. “Com
isso, a massa salarial real retor-

na ao nível de fevereiro de 2021,
mostrando estabilidade do indicador no ano, apesar da volatilidade”, disse a confederação.
Estabilidade
O rendimento médio real ficou estável. No entanto, de acordo com a CNI, “apesar da estabilidade esse mês, o rendimento médio real vem sofrendo quedas sucessivas ao longo de 2021,
e acumula queda de 2,6% entre
janeiro e setembro”.

Na avaliação do gerente de
Análise Econômica da CNI,
Marcelo Azevedo, os dados “ainda são positivos no acumulado
do ano”.
“No recorte anual, o emprego cresceu 3,7%, a utilização da
capacidade instalada continua
acima de 80%, as horas trabalhadas na produção cresceram pela
primeira vez desde janeiro de
2021 e a massa salarial real se
mantém estável”, explicou.
(Agencia Brasil)

Endividamento das famílias
cresce menos em outubro
O número de famílias brasileiras com dívidas continuou
crescendo em outubro e chegou
a 74,6%, segundo a Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (Peic), divulgada hoje (4) pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
O levantamento mostra que
o ritmo de crescimento do endividamento diminuiu e que a alta
de outubro foi de 0,6 ponto percentual em relação a setembro.
Mesmo assim, o aumento foi a

11ª alta mensal consecutiva.
A CNC avalia que a alta recente dos juros reduziu a contratação de dívidas em outubro
e fez o indicador ter um acréscimo abaixo dos últimos meses,
quando apresentava aumento, em
média, de 1,5 ponto.
Já frente a outubro de 2020,
o percentual de famílias endividadas é 8,1 pontos maior em
2021, fazendo desse o segundo
maior crescimento anual da série histórica.
O percentual de famílias

com dívidas ou contas em atraso atingiu 25,6%, segundo a
CNC, o que representa 0,1 ponto acima do registrado em setembro de 2021 e 0,5 ponto
abaixo de outubro de 2020.
Já a parcela das famílias que
declarou não ter condições de
pagar contas ou dívidas caiu de
10,3% para 10,1% na passagem
mensal e 1,8 ponto na comparação anual.
Em texto divulgado pela confederação, o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, considera

que o relativo controle da taxa
de inadimplência diante do cenário econômico “é impressionante”.
“A inflação corrente elevada
e disseminada tem deteriorado
os orçamentos domésticos e diminuído o poder de compra das
famílias, em especial as na faixa
de menor renda. Os números
demonstram os esforços em
manter os compromissos financeiros em dia, com renegociação e melhor controle dos gastos”, avalia. (Agencia Brasil)

Inadimplentes podem negociar
dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome
Pessoas que estão inadimplentes têm um canal aberto para
negociar e pagar suas dívidas por
meio do Feirão Serasa Limpa
Nome. Neste ano, além da possibilidade de renegociação das
dívidas com até 99% de desconto e opções de parcelamento
sem juros, há o auxílio dívida, um
bônus em dinheiro para quem
limpar o nome e fizer o pagamento à vista. Nesses casos, a
Serasa dará um crédito de R$ 50
para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200. O auxílio é válido
para uma ou várias dívidas soma-

das e negociadas através do aplicativo.
Participam do evento mais de
100 empresas parceiras de diversos setores, permitindo que
dívidas com cartão de crédito,
lojas, água, luz, telefone, entre
outros, sejam negociadas por
meios digitais e sem precisar sair
de casa. Para participar basta baixar o aplicativo Serasa, na loja de
aplicativos do celular. Também é
possível negociar as dívidas pela
internet, pelo WhatsApp (11)
99575-2096 ou pelo 0800 591
1222. Além dos canais digitais,
o interessado também pode ir até

uma das agências dos Correios
levando documento original com
foto, fazer a consulta e gerar o
boleto na hora. ..
Segundo a Serasa, atualmente, no Brasil, mais de 62 milhões
de inadimplentes enfrentam dificuldades para conseguir crédito. Para o gerente executivo da
Serasa, Matheus Moura, o Feirão já é esperado pelo brasileiro como o momento ideal para
renegociar suas dívidas, mas,
neste ano, é ainda mais especial
por acontecer em um momento
de recomeço, de retomada da
atividade econômica e de espe-

rança para muitos brasileiros.
“Além dos diversos benefícios do feirão, o auxílio dívida é
um importante aliado para esse
momento, já que é um incentivo
financeiro para o consumidor
quitar mais um acordo ou até
mesmo outros tipos de conta,
como água, luz, telefone, entre
outras pela carteira digital da
Serasa. É uma oportunidade de
recomeçar e queremos fazer
parte desse momento”, disse.
O feirão vai até 5 de dezembro, e o regulamento completo
pode ser visto no site do Serasa.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Casos de covid-19
batem recorde na
Europa próximo
à chegada do inverno
As infecções pelo novo coronavírus estão atingindo níveis
recordes em muitos países da Europa, enquanto o inverno se aproxima. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu atenção aos
governos e descreveu a nova onda como “preocupação grave”.
Números de casos em disparada, especialmente no Leste
Europeu, fazem com que se retome as discussões sobre a adoção de restrições da circulação, antes do feriado de Natal, e como
convencer mais pessoas a se vacinarem.
O debate chega no momento em que alguns países da Ásia,
com exceção da China, reativam seus setores turísticos.
“O ritmo atual da transmissão nos 53 países da Europa é uma
preocupação grave”, disse o chefe regional da OMS, Hans Kluge, acrescentando que a disseminação foi ampliada pela variante
Delta, que é mais transmissível.
O vírus se espalha mais rápido nos meses de inverno, quando
as pessoas se reúnem em ambientes fechados.
Kluge já havia alertado que, se a Europa seguir a trajetória
atual, pode haver 500 mil mortes relacionadas à covid na região
até fevereiro.
“Precisamos mudar nossas táticas antes de tudo, deixando de
reagir a disparada de covid-19 para evitar que elas aconteçam.”
A região somou quase 1,8 milhão de casos novos na semana
passada, um aumento de 6% na comparação com a semana anterior. O número de mortes subiu 12% no mesmo período.
A Alemanha, a maior economia da Europa, relatou 33.949
infecções novas, o maior aumento diário desde o início da pandemia no ano passado. Os casos da Rússia e da Ucrânia estão em
disparada.
O número diário de infecções pelo novo coronavírus na Áustria atingiu um recorde estabelecido um ano atrás, tornando um
lockdown para os não vacinados cada vez mais provável.
A prevalência da covid-19 na Inglaterra atingiu o nível mais
elevado já registrado em outubro, disse o Imperial College de
Londres, liderado por um número alto de casos em crianças e
uma disparada no sudoeste.
A Eslováquia relatou 6.713 casos novos, também um recorde, e os novos casos diários na Hungria mais do que dobraram
em relação à semana passada, chegando a 6.268.
A Polônia, maior economia do Leste Europeu, relatou 15.515
casos novos nesta quinta-feira, a cifra mais alta desde abril. Croácia e Eslovênia relataram infecções diárias recordes.
A China está em estado de alerta em seus portos internacionais para diminuir o risco de entrada de casos do exterior, e intensifica restrições dentro do país, em meio a um surto crescente a menos de 100 dias da Olimpíada de Inverno de Pequim.
As autoridades também endurecem as restrições na capital,
antes de uma grande reunião dos principais membros do Partido
Comunista na semana que vem. (Agencia Brasil)

COP26: mais de 40
países aderem a aliança
para eliminação do carvão
São mais de quatro dezenas os países que se juntam à maior
aliança internacional com o objetivo de eliminar progressivamente o carvão das políticas energéticas. Um deles é a Ucrânia,
detentora do terceiro maior parque industrial dependente desse
recurso energético, depois da Alemanha e da Polônia. A China,
os Estados Unidos e a Austrália ficam, por enquanto, fora do
compromisso anunciado na última noite.
Além dos mais de 40 países que se comprometeram, na Cúpula do Clima (COP26), em Glasgow, na Escócia, com a eliminação do carvão, 11 instituições financeiras farão parte da aliança. Os números foram divulgados nas últimas horas pelo governo do Reino Unido.
Ainda assim, alguns dos países mais dependentes do carvão
como fonte energética, entre eles a China, Austrália e os Estados Unidos, não se comprometeram com essa aliança. O governo ucraniano compromete-se a limitar a produção de carvão até
2035. Outros países, como o Chile, Singapura, Azerbaijão, Eslovênia e Estônia pretendem chegar ao mesmo objetivo dentro de
15 anos.
Os signatários da aliança internacional comprometeram-se,
concretamente, a barrar todos os investimentos – internos ou
externos - em políticas energéticas assentadas no carvão.
Chegaram ainda a acordo para recuar progressivamente na
utilização desse recurso na década, com início em 2030 para as
maiores economias mundiais, e a partir de 2040, para os países
menos desenvolvidos.
“Fim do carvão à vista”
O secretário de Estado britânico para a Energia e Negócios,
Kwasi Kwarteng, chegou a afirmar que o fim do carvão está à
vista. “O mundo avança na direção certa, pronto para selar o destino do carvão e abraçar os benefícios ambientais e econômicos
de construir um futuro alimentado a energia limpa”, destacou o
secretário, citado na edição online da BBC.
Todavia, o secretário de Estado, o trabalhista Ed Miliband,
citou o que considera serem as brechas abertas por países como
a China, entre os maiores emissores de poluentes do planeta.
Miliband disse também que o governo britânico, anfitrião da
COP26, deixou que “outros se safassem”.
“Muito aquém”
Juan Pablo Osornio, à frente da delegação da organização
ambientalista Greepeace na COP26, advertiu que o texto do compromisso “continua muito aquém da ambição que é necessária
quanto aos combustíveis fósseis nesta década crítica”.
“As letras pequenas [do acordo de aliança] parecem dar aos
países uma enorme margem de manobra para escolher o seu próprio calendário, apesar do cabeçalho luminoso”, acrescentou.
Globalmente, em 2019, o carvão gerou cerca de 37% da energia elétrica. (Agencia Brasil)
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Claro, Vivo e TIM arrematam
faixa de 3,5 GHz do leilão do 5G
As operadoras Claro, Vivo
e TIM arremataram três lotes
na faixa de 3,5 GHz, o principal do leilão da tecnologia móvel 5G, realizado na quartafeira (4) pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel). A Winity II Telecom
levou a frequência de 700
MHz, e como é uma empresa
ainda não detentora de faixa
de radiofrequência, o Brasil
terá uma nova operadora móvel com abrangência nacional.
O leilão começou na quinta-feira e deve terminar nesta sexta-feira (5). Ainda se-

rão analisadas as propostas
para as faixas de 2,3 GHz e
de 26 GHz.
As frequências têm finalidades específicas e em cada
faixa as empresas dão os lances em lotes diferentes. Os
lances vencedores na faixa de
3,5 GHz foram: R$ 338 milhões (ágio de 5,18%, valor
acima do mínimo previsto no
edital) da operadora Claro
para o lote B1; R$ 420 milhões (ágio de 30,69%) da
Vivo para o lote B2; e R$ 351
milhões (ágio de 9,22%) da
TIM para o lote B3.

O edital previa ainda um
quarto lote na faixa de 3,5
GHz, com abrangência nacional, mas não houve lance. O
direito de exploração das faixas será de até 20 anos.
As empresas vencedoras
têm compromissos de investimento definidos pelo Ministério das Comunicações e aprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela
Anatel. O objetivo das contrapartidas é sanar as deficiências de infraestrutura, modernizar as tecnologias de redes e
massificar o acesso a serviços
de telecomunicações do país.

Entre os compromissos estão migrar o sinal da TV parabólica para liberar a faixa de
3,5GHz para o 5G, arcando
com os custos; construir uma
rede privativa de comunicação
para a administração federal;
instalar rede de fibra óptica, via
fluvial, na Região Amazônica;
levar fibra óptica para o interior do país; e disponibilizar o
5G em todos as capitais até
julho de 2022.
Faixa de 700 MHz
A Winity II Telecom ofereceu o maior lance, R$ 1,427
bilhão na primeira faixa a ser

leiloada, de 700 MHz, de
abrangência nacional. O valor
pago é 805% superior ao mínimo exigido.
A operadora tem direito à
exploração do serviço por 20
anos, que pode ser prorrogado, e prevê o cumprimento da
obrigação de construir infraestrutura de cobertura 4G em
625 localidades do país que
não têm acesso à internet e em
31 mil quilômetros de rodovias federais.
O 5G é uma nova tecnologia que amplia a velocidade da
conexão móvel e reduz a latência, permitindo novos ser-

viços com conexão com segurança e estabilidade, que
abrem espaço para o uso de
novos serviços em diversas
áreas, como indústria, saúde,
agricultura e na produção e difusão de conteúdos.
O leilão tem valor de arrecadação total previsto de cerca de R$ 50 bilhões, caso
todos os lotes sejam arrematados. Desse total, R$ 10
bilhões serão em outorgas
para o governo e os outros
R$ 40 bilhões serão utilizados pelas empresas nas
obrigações estabelecidas.
(Agencia Brasil)

Retomada de eventos sociais
requer cobertura vacinal de 80%

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar
(UNICA), Evandro Gussi, e o diretor executivo da entidade, Eduardo Leão, estiveram na Embaixada do Reino Unido em Brasília
com a missão de mostrar ao embaixador Peter Wilson como o
etanol pode contribuir para a agenda climática e para a descarbonização do setor de transportes, além de apresentar a pauta do
setor sucroenergético para COP 26. Durante o encontro, o presidente da UNICA ressaltou que o mundo enfrenta um desafio conjunto na luta contra o aquecimento da Terra e a consequente mudança do clima. Segundo Evandro Gussi, no entanto, não existe
apenas uma solução, mas diversas rotas para a redução das
emissões. No início deste ano, o Reino Unido anunciou a ampliação de 5% para 10% de etanol na gasolina como medida para
assegurar o cumprimento da meta de reduzir suas emissões de
carbono em ao menos 68% até 2030. De acordo com o governo
britânico, o aumento da mistura proporcionará uma redução da
ordem de 750 mil toneladas de CO2 por ano...”

Foto: Divulgação

* Precisamos saber mais sobre o etanol, disse o embaixador?
* O Brasil é lider em biocombustível?
* O Brasil é lider em energía?

O Reino Unido anunciou a ampliação de 5% para 10% de
etanol na gasolina
Essa missão de explicação e exposição da importância do
etanol para a descarbonização do transporte no mundo é realmente muito importante. Sem dívida que chegou o tempo do
Brasil. Finalmente chegou a hora do Brasil. Missões como esta
podem ser feitas nas Embaixadas dos países poluidores como
China, EUA, Índia, Russia, Japão, Irã, Alemanha, etc. Como bem
disse o Embaixador, “precisamos saber mais sobre o etanol”, que
é o combustível verde do Brasil. Com a preocupação mundial
sobre o aquecimento global e mudanças climáticas o Brasil pode
colaborar e muito. Vamos em frente agora é nossa oportunidade.
- Por hoje é isto. Saúde, paz, boa semana e até a próxima
palavra brasiliana.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1011476-53.2016.8.26.
0100 ( usuc. 139 ) 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 Michael
Gajewski, Regina Helena Muradian, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ana Paula Tadeu Massaro Teles Souza do Amaral e Roberto Inojosa do
Amaral ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de dominio do imóvel localizado na Rua Cecília da Silva, 116,
Nossa Senhora do Ó, com área de 214,63 m², contribuinte nº 104.112.0037-1, 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.
[04,05]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034146-62.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Valdemir Santana
Pereira, CPF 022.162.398-10, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 41.764,19
(out/2014), referente ao saldo devedor das Cédulas de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nºs 250.829.57 e 252.768.273. Estando o
EXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ª
ACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ª
EFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ª
PARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOª
valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
EªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESª
de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªFEVEREIROªDEªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. expedido
nos autos do PROC. N° 1052385-21.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública,
do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de Sào Paulo, Dr(a). Marcos de Lima Porta, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra
Olesia Klein Machado e outro que por r.sentença datada de 08.03.2019, foi declarado de utilidade pública a
área de 152,00m2, situada na Rua Adilson Brito, antiga Rua 5, n° 3 A - Jardim Klein, São Paulo, contribuinte
N ª   ª DECLARADAª DEª UTILIDADEª PÞBLICAª PELOª $ECRETOª %STADUALª N ª  ª SENDOª lXADOª COMOª
valor da indenização a importância de RS 470.160,00. E. para levantamento dos depósitos efetuados e/ou a serem
depositados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
/lCIAL ªNOSªTERMOSªEªPARAªOSªlNSªDOª$ECª,EIªN ª ªOªQUALªPORªEXTRATO ªSERÈªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2021.
B 04 e 05/11
COMARCA DE SÃO PAULO- FORO CENTRAL - 40ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 12º andar - salas nºs 1227 / 1229 - Centro - CEP 01501-900 F o n e : 2 1 7 1 - 6 2 6 3 - S ã o Pa u l o - S P - E - m a i l : s p 4 0 c v @ t j s p. j u s. b r - E D I TA L d e
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1102828-24.2018.8.26.0100. A MMª
Juíza de Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dra. PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MARIA NAZARETH CARDOSO DA SILVA - ME, CNPJ 16.903.362/000122 e MARIA NAZARETH CARDOSO DA SILVA (CPF 083.570.318-54), que APOIO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. lhes move ação de
EXECUÇÃO para cobrança de R$13.530,41 (setembro/2018) a ser atualizado e acrescido de custas, honorários e demais cominações legais, dívida
representada por títulos de créditos vencidos e não pagos. Estando o
executada (por si e como ME) em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o DÉBITO
ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou ainda, reconhecendo o crédito
da exequente e depositando 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, pague o restante em 6 parcelas mensais, atualizadas, SOB PENA
de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução da dívida,
ficando ciente de que no silêncio lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2021.
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e
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O novo Boletim do Observatório Covid-19 da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na quinta-feira (4) pela instituição, adverte para a necessidade de cautela na retomada de
eventos sociais com aglomeração, considerando somente o
percentual de adultos completamente vacinados. Os pesquisadores do Observatório afirmaram ser fundamental que se atinja o patamar de 80% de cobertura vacinal da população total
para que sejam retomados eventos com grande público. Alcançada essa meta, alertam que,
além dos adultos, a campanha de
imunização deve atingir também
crianças e adolescentes.
Os cientistas lembraram que
a população de adolescentes,
pelo tipo de comportamento social que tem, é um dos grupos
com maior intensidade de circulação nas ruas e convive com
outros grupos etários e sociais
mais vulneráveis. “Por isso, é
equivocado pensar que, com a
população somente adulta coberta adequadamente, a retomada irrestrita dos hábitos que
aglomeram pessoas é possível”,
diz o boletim.
De acordo com o boletim, a
cobertura vacinal vem aumentan-

do gradualmente, tendo atingido,
recentemente, 55% da população total, portanto ainda distante do patamar ideal. O documento destaca também a existência
de uma quantidade significativa
de pessoas que precisam retornar aos postos de saúde para a
segunda aplicação da vacina contra a covid-19.
Segundo destacam os pesquisadores, a recomendação é
que, enquanto se caminha para
um patamar ideal de cobertura
vacinal, medidas de distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos devem ser mantidas e a realização de atividades
que representem maior concentração e aglomeração de pessoas só
sejam realizadas com comprovante de vacinação. O documento
acentua que países do Leste Europeu, bem como os Estados Unidos,
vêm apresentando surtos de covid19 em condições de baixa cobertura de vacinação, o que deve ser
evitado no Brasil.
Estabilidade
Na avaliação dos pesquisadores da Fiocruz, o cenário brasileiro ainda é de estabilidade
nas taxas de transmissão do vírus Sars-CoV-2. Foram notificados, em média, 11.500 casos e

320 óbitos diários, ao longo da
Semana Epidemiológica (SE)
43, compreendida entre os dias
24 e 30 de outubro. Esses números representam redução de
0,7% ao dia nos registros de casos e menor velocidade de redução do número de óbitos no
país, que agora atinge 0,4%, depois de 14 semanas de redução
acelerada e sustentada, com velocidade de 1% a 2%.
Os cientistas acentuaram que
embora o registro de casos e de
óbitos por covid-19 se mantenha
em trajetória declinante, a taxa
de positividade dos testes de diagnóstico permanece alta, o que
pode ser atribuído à exposição
ao vírus e à presença de indivíduos fora de casa. “O Índice de
Permanência Domiciliar mostra, por exemplo, que há mais
pessoas nas ruas do que antes da
pandemia”, indica o boletim.
No que se refere à ocupação
de leitos de UTI covid-19 para
adultos no Sistema Único de
Saúde (SUS), o indicador se
mantém em patamares inferiores a 50% na maior parte das
unidades da Federação. Segundo
o documento da Fiocruz, o único estado na zona de alerta intermediário é o Espírito Santo
(67%). Com exceção dos esta-

dos onde não ocorreu a retirada
de leitos destinados à covid-19,
os aumentos mais significativos
do indicador foram registrados
no Pará (34% para 47%) e no
Rio Grande do Norte (41% para
50%), entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro. “É importante também comentar que as
taxas do Rio Grande do Sul
(54%) e sua capital, Porto Alegre
(63%), estão baseadas em todo o
conjunto de leitos de UTI disponíveis no SUS, tanto para covid19 quanto para outras causas de
internação, e que possivelmente as
taxas específicas para covid-19
seriam mais baixas”, observaram
os pesquisadores.
Ocorreram reduções nos leitos de UTI para adultos destinados à covid-19 no SUS em Rondônia (89 para 79 leitos), Amazonas (155 para 135 leitos),
Amapá (116 para 76 Leitos),
Ceará (133 para 90 leitos), Pernambuco (777 para 760 leitos),
Bahia (562 para 536 leitos),
Minas Gerais (2.516 para 2.449
leitos), Rio de Janeiro (1.614
para 1.522 leitos), Paraná (1.436
para 1.215 leitos), Santa Catarina (786 para 761 leitos), Mato
Grosso do Sul (259 para 239
leitos) e Mato Grosso (275 para
248 leitos). (Agencia Brasil)

Anvisa libera dois produtos à
base de cannabis para venda
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na quarta-feira (4), autorização sanitária de mais dois produtos à base de cannabis: o extrato de cannabis sativa promediol e o extrato de cannabis sativa zion Medpharma 200 mg/ml.
Usados para tratamentos de
saúde, a novidade desses produtos em relação a outros cinco já
aprovados é que eles são compostos por extratos vegetais, ou
seja, possuem em sua composição um conjunto de substâncias
extraídas da planta, ao contrário
dos demais, compostos por cannabidiol isolado.
Ambos são obtidos a partir
de extrato etanólico das partes
aéreas de cannabis sativa e são
fabricados na Suíça. No Brasil,
serão importados e distribuídos
como produtos acabados pron-

tos para uso.
“Os extratos vegetais têm
composição complexa, podendo
conter muitas substâncias ativas,
que podem agir por diferentes
mecanismos no corpo humano,
o que torna ainda mais importante o controle e o monitoramento aplicados a esses produtos
pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Há, também, toda a verificação de ausência de contaminantes que podem
existir em extratos vegetais, a
qual é realizada em detalhes pela
empresa fabricante e verificada
pela Anvisa, para que se possa
garantir o uso seguro desses produtos”, explicou a agência.
Acrescentou que os dois novos produtos autorizados estarão
disponíveis sob a forma de solução gotas, contendo 50 mg/ml
de cannabidiol (CBD) e não

mais que 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC), e, portanto, deverão ser comercializados em
farmácias e drogarias a partir da
prescrição médica por meio de
receita do tipo B (de cor azul).
O CBD e o THC informados
são considerados marcadores no
controle de qualidade desses
extratos, os quais são compostos também por outras substâncias, como demais cannabinoides e taninos.
O Brasil tem hoje sete produtos de cannabis aprovados
pela Anvisa com base na resolução 327/201. Considerada ainda recente, por ter menos de dois
anos, ela tem permitido que esses produtos possam ser disponibilizados à população. Todos
eles, ressalta a agência, são produzidos por empresas certificadas quanto às boas práticas de

fabricação, que foram avaliadas
em relação à sua qualidade e adequabilidade para uso humano.
“A regulamentação de produtos medicinais de cannabis é
um desafio para a Anvisa e para
as principais autoridades reguladoras internacionais. A resolução 327/2019, pautada na relação benefício x risco, é um primeiro passo da agência na avaliação desses produtos previamente à sua disponibilização no
mercado e ao monitoramento de
seu uso. Permanecemos vigilantes e aprimorando nossas ações,
buscando sempre promover o
acesso da população brasileira a
produtos adequados ao seu uso”,
disse João Paulo Perfeito, da Gerência de Medicamentos Específicos, Notificados, Fitoterápicos,
Dinamizados e Gases Medicinais
da Anvisa. (Agencia Brasil)

Banco Mundial faz sugestões para
reduzir vulnerabilidade financeira
A pandemia da covid-19 evidenciou a vulnerabilidade financeira de uma parcela expressiva
da população mundial. Dependentes apenas da sua força de trabalho, muitas pessoas perderam
sua única fonte de renda, passando a depender da ajuda temporária do Estado. No Brasil, a urgência dos governos socorrerem a
milhões de famílias, pagando a
elas um auxílio emergencial,
acentuou a importância das
ações complementares de proteção social, principalmente para
trabalhadores informais, autônomos e famílias beneficiárias de
programas de assistência social.
O diagnóstico consta do estudo Aumentando a Resiliência
dos Trabalhadores de Baixa Renda no Brasil: Instrumentos Fi-

nanceiros e Inovações, realizado pelo Banco Mundial e apresentado na quinta-feira (4).
No documento, técnicos do
Banco Mundial sugerem medidas
para tornar a parcela mais pobre
da população menos suscetível à
instabilidade econômica. Dentre
as sugestões, está a criação de um
mecanismo de estímulo à poupança - inclusive por parte de beneficiários do programa Auxílio Brasil, principalmente daqueles que,
já tendo conquistado um incremento da renda familiar, estão
prestes a deixar de receber o auxílio financeiro federal.
O economista Tiago Falcão
disse que “a ideia é que seja um
instrumento com as características da poupança, com depósitos automáticos e alguma restri-

ção a saques”. Segundo ele, o sistema deve ser “acoplado a propostas de educação financeira”.
O economista defendeu ainda a
necessidade de ações permanentes que reduzam a vulnerabilidade e aumentem a resiliência das
pessoas de baixa renda.
“As famílias que estão na
franja do programa - ou seja,
aquelas que ou estão prestes a
deixá-lo ou correm o risco de precisar acessá-lo devido a eventuais
dificuldades financeiras, sejam
consideradas prioritárias”, acrescentou o economista antes de destacar a importância de outras “intervenções financeiras complementares” capazes de minimizar
futuros choques econômicos,
como a criação de produtos financeiros desenhados para atender ao

perfil do público inscrito no Cadastro Único, oferta de linhas de
crédito específicas e a oferta de
seguros mais acessíveis.
Ao acompanhar a apresentação remota do estudo, o ministro
da Cidadania, João Roma, disse
que o documento do Banco Mundial, “bem-elaborado”, contém
“apontamentos importantíssimos
para o aumento da resiliência dos
brasileiros de baixa renda”. “Vivemos um momento no qual esta
resiliência precisa ser testada e
exacerbada cada vez mais em nossa população, disponibilizando
cada vez mais suas ferramentas,
para que possamos, cada vez mais,
ter políticas públicas eficazes para
que possamos ter uma sociedade
mais justa que busque superar suas
desigualdades.” (Agencia Brasil)
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LEILÃO DE INFORMÁTICA
Computadores, impressora, pabx e ar condicionado

19/11/2021 - 14h
Venda direta e Edital na íntegra disponibilizado no site www.ltjleiloes.com.br
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LEILÃO DE MÓVEIS
Cadeiras, mesas de madeira, aparador mesa de mármore,
dormitório e estante
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Venda direta e Edital na íntegra disponibilizado no site www.ltjleiloes.com.br
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS. PROCESSO Nº 0000327-38.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) CENTRO CÍVICO ESCOLAR ANGLO LATINO, CNPJ 66.865.684/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de sentença por parte de Grupo Peraltas Ltda, para receber a quantia de R$ 54.818,42 (março/2020). Estando a
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e
acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre
o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [05,08]

Cyrela Pacíﬁco Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ: 09.639.225/0001-67
“As demonstrações ﬁnanceiras completas, respectivas notas explicativas e parecer do auditor independente, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”
Demonstrações dos Resultados - Exercícios ﬁndos
Balanços patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais)
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais)
Ativo
2017
2016 Passivo e Patrimônio Líquido
2017
2016
Receita Bruta/Líquida Operacional
2017
2016
128
16 Deduções da Receita Bruta
Circulante
19
1.356 Circulante
30
8
16 Custo dos imóveis vendidos
Caixa e equivalentes de caixa
19
6 Impostos e contribuições a recolher
Lucro Bruto Operacional
30
Partes Relacionadas
120
- Despesas Operacionais
Títulos e valores mobiliários
1.350
(21)
Patrimônio Líquido
29.104
30.175 Despesas comercial
Despesas gerais e administrativas
(7)
(15)
Não Circulante
29.213
28.835
Capital social
29.076
54.901 Prejuízo Operacional antes
Impostos e contribuições a compensar
80
57
do Resultado Financeiro
(28)
15
(-) Capital a integralizar
(23.308) Resultado Financeiro
46
213
Imóveis a comercializar
29.104
28.728 Reserva Legal
(1)
(1)
- Despesas ﬁnanceiras
Receita ﬁnanceira
74
199
Imobilizado
29
50 Lucros/Prejuízos Acumulados
28
(1.418) Imposto de renda e contribuição social
(18)
(48)
29.232
30.191 Impostos correntes
Total do Ativo
29.232
30.191 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Prejuízo do Exercício
28
165
Prejuízo por Ação (Básico e Diluído)
0,00096 0,00522
A Diretoria
Rodrigo Prado Alves - Contador - CRC 1SP241822/O-0

Cyrela Pacíﬁco Empreendimentos Imobiliários S.A.

Cyrela Pacíﬁco Empreendimentos Imobiliários S.A.

Cyrela Pacíﬁco Empreendimentos Imobiliários S.A.

Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que a
ata em epígrafe foi registrada sob o nº 515.465/21-5 em
28/09/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Planner Holding Financeira S.A.

CNPJ nº 08.088.455/0001-12 - NIRE 35300331648
Extrato da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária em 12.02.2021
Data, hora, local: 12.02.2021, às 09 hs, Sede social, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar, São PauloSP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente:
Carlos Arnaldo Borges de Souza. Secretário: Claudio Henrique
Sangar. Deliberações Aprovadas: as demonstrações
ﬁnanceiras referentes ao exercício ﬁndo em 31.12.2017 e
31.12.2018, publicados no “Diário Oﬁcial do Estado de São
Paulo” e no “Jornal O Dia SP”, de 02/02/2021. Permanecerá
na conta “Lucros ou Prejuízos Acumulados”, o resultado
(prejuízo) no montante de R$5.916.454,61 apresentado
em 31.12.2017. O lucro líquido do exercício ﬁndo em
31.12.2018, no montante de R$387.783,85, foi absorvido
pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.02.2021.
Acionistas: CZ Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia; e Jaguar Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia. JUCESP 406.663/21-0 em
24.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Senado aprova
o Programa de
Estímulo ao
Crédito
O Senado aprovou na quinta-feira (4) a medida provisória
(MP) que institui o Programa de
Estímulo ao Crédito (PEC), criado para ampliar o crédito de instituições financeiras públicas e
privadas para microempreendedores e micro e pequenas empresas. O texto retorna para a
Câmara dos Deputados para
nova análise.
A proposta é para estimular
a economia, socorrendo os pequenos e microempresários que
sofreram os impactos negativos
da pandemia da covid-19 e do
isolamento social necessário para
freá-la. O empréstimo será concedido a microempresários individuais e empresas com receita
bruta anual de até R$ 4,8 milhões,
até 31 de dezembro de 2021.
O programa está aberto para
as instituições financeiras privadas ou públicas que queiram
aderir. O estímulo será o crédito
presumido até 31 de dezembro de
2026.
A estimativa do relator da
MP no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), é que será possível incorporar ao capital das instituições financeiras algo como
R$ 40 bilhões com base nesse
crédito presumido.
“A novidade é que a lei está
orientando para que esse crédito adicional que está sendo verificado com o aproveitamento
desse crédito presumido será
todo orientado para o empreendedor individual, para a micro e
para a pequena empresa”, disse
Bezerra.
De acordo com a MP, as instituições bancárias devem assumir os riscos da concessão dos
empréstimos e as operações não
contarão com qualquer garantia
da União ou de entidade pública, bem como não terão qualquer
tipo de previsão de aporte de recursos públicos ou equalização
de taxa de juros por parte da
União.
A MP foi publicada pelo governo no início de julho. No final
do mesmo mês, o Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou o programa, e determinou que os créditos obtidos por
meio do programa não poderiam
ser usados para quitar outros
débitos com o banco.
Segundo o Banco Central, o
programa pretende dar às empresas de menor porte melhores
condições para enfrentarem a
pandemia da covid-19 e prepararem-se para a retomada da economia. (Agencia Brasil)

CNPJ: 09.639.225/0001-67
“As demonstrações ﬁnanceiras completas, respectivas notas explicativas e parecer do auditor independente, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”
Demonstrações dos Resultados - Exercícios ﬁndos
Balanços patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais)
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais)
Ativo
2020
2019 Passivo e Patrimônio Líquido
2020
2019
2020
2019
Circulante
64
48 Circulante
3
9
Receita líquida operacional
Caixa e Equivalentes de Caixa
2
3
Impostos e contribuições a recolher
3
9 Custo das vendas e serviços realizados
Títulos e valores mobiliários
62
45
Lucro bruto operacional
29.400
29.385 Receitas (despesas) operacionais
7
(11)
Não Circulante
29.339
29.346 Patrimônio líquido
Despesas com vendas
(9)
29.397
29.397
Realizável a longo prazo
29.339
29.346 Capital social
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
7
(2)
Impostos e contribuições a compensar
23
67 Reserva de lucros:
Lucro bruto antes do resultado ﬁnanceiro
7
(11)
Resultado ﬁnanceiro
13
2
Imóveis a comercializar
29.316
29.279
Reserva retenção de lucros
3
- Receitas ﬁnanceiras
13
2
Lucro antes do IR e CS
20
(9)
Lucros/Prejuízos Acumulados
(12) Imposto de renda e contribuição social
29.403
29.394 Diferido
Total do Ativo
29.403
29.394 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Corrente
(5)
A Diretoria
Raquel Alves de Araujo Tonhatto - Contadora - CRC 1SP 281214/O-0 Lucro/Prejuízo líquido do exercício
15
(9)

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A - CNPJ 37.514.042/0001-50

Hidrovias do Brasil S.A.

Ata de Reunião do Conselho de
Administração realizada em 15 de outubro
de 2021, às 18:00 horas – Certidão
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CNPJ: 09.639.225/0001-67
“As demonstrações ﬁnanceiras completas, respectivas notas explicativas e parecer do auditor independente, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”
Demonstrações dos Resultados - Exercícios ﬁndos
Balanços patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais)
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais)
2019
2018
Ativo
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
2019
2018
9
26
Circulante
48
23 Circulante
9
6 Receitas (despesas) operacionais
Caixa e Equivalentes de Caixa
3
23 Impostos e contribuições a recolher
20 Despesas com vendas
Títulos e valores mobiliários
45
- Obrigações a pagar com partes relacionadas
(9)
(21)
29.385
29.274 Despesas gerais e administrativas
Não Circulante
29.346
29.277 Patrimônio líquido
(1)
29.397
29.397
Realizável a longo prazo
29.346
29.269 Capital social
(2)
(10)
(120) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Impostos e contribuições a compensar
67
67 Capital a integralizar
(11)
(32)
- Prejuízo bruto antes do resultado ﬁnanceiro
Imóveis a comercializar
29.279
29.202 Reserva legal
(12)
(3) Receitas ﬁnanceiras
Imobilizado
8 Prejuízos acumulados
2
1
29.394
29.300 Prejuízo do exercício
Total do ativo
29.394
29.300 Total do passivo e patrimônio líquido
(9)
(31)
A Diretoria
Juliano Natali - Contador - CRC 1SP 279451/O-7
Prejuízo básico e diluído por ação (em reais) (0,0003) (0,0011)

CNPJ: 09.639.225/0001-67
“As demonstrações ﬁnanceiras completas, respectivas notas explicativas e parecer do auditor independente, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”
Demonstrações dos Resultados - Exercícios ﬁndos
Balanços patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Milhares de Reais)
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Milhares de Reais)
Ativo
2018
2017 Passivo e patrimônio líquido
2018
2017
2018
2017
26
128 Despesas operacionais
Circulante
23
19 Circulante
(21)
(21)
Impostos e contribuições a recolher
6
8 Despesas comerciais
Despesas gerais e administrativas
(1)
(6)
Caixa e equivalentes de caixa
23
19
Partes Relacionadas
20
120 Outras receitas (despesas) operacionais
(10)
Prejuízo
operacional
antes
Não circulante
29.277
29.213 Capital social
29.397
29.076
do resultado ﬁnanceiro
(32)
(27)
(120)
- Resultado ﬁnanceiro
Impostos e contribuições a compensar
67
80 Capital a integralizar
(1)
Reservas de lucros
28
28 Despesas ﬁnanceiras
Imóveis a comercializar
29.202
29.104
Receita ﬁnanceira
1
74
Lucros (Prejuízos) Acumulados
(31)
- Lucro antes dos impostos
(31)
46
Imobilizado
8
29 Total do patrimônio líquido
29.274
29.104 Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes
(18)
29.300
29.232 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Total do ativo
29.300
29.232 Total do passivo e patrimônio líquido
(31)
28
Lucro (Prejuízo) por ação
A Diretoria
Juliano Natali - Contador - CRC 1SP 279451/O-7
(básico e diluído) - em reais
(0,0011)
0,0010

CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53
NIRE 35.300.383.982
Companhia Aberta

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1073186-35.2020.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 36ªVara
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin,na forma da Lei,etc.FAZ
SABER os Ocupantes do imóvel os senhores ANTONIO MAURO, DANIELEMORAES,EDUARDO,ARTHUR,ADRIANA SILVA
DE OLIVEIRA,BRENO,BRIAN,ANA LUZIA. GIOVANA,LUANA COSMO FERREIRA BRITO,CAUÃ, JOÃO, TAINA,RIAN que não
foram citados pessoalmente pelo oficial de justiça,com endereço à Alabastro,159,Aclimacao,CEP 01531-010,São Paulo-SP, que
lhe foi proposta uma ação de Reintegração/Manutenção de Posse por parte de Maria Eliza Pacheco Escobar e outros,alegando
em síntese: "Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Luiz Antonio Pacheco Ferreira Lima e outros em face
de Desconhecidos, objetivando liminar para reintegrá-los na posse do imóvel situado na Rua Alabastro, 159, São Paulo/SP,
alegando que são possuidores e legítimos proprietários do imóvel sub judice, mas que, ao cabo de um contrato de locação,
foram informados pela imobiliária que administra o bem de que, após uma primeira tentativa em 01/06/2020, havia sido ele
invadido e ocupado por desconhecidos em 22/06/2020, mantendo-se a posse injusta até a presente data". Encontrando-se os
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para
que,no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta.Não sendo contestada a
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. [05,08]

Demonstrações Contábeis
Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 23 de Fevereiro
a 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em reais 1)
2019
Nota
2020
(Cisão)
15
17.231.111
(Não Auditado) Receita Líquida
Custo das vendas e serviços
16
(6.084.629)
Circulante
11.146.482
Caixa e equivalentes de Caixa
5.914.690
6.436.169 Lucro Bruto
17
(2.919.897)
Clientes
16.476.836
- Despesas comerciais e administrativas
(9.386)
Adiantamento a fornecedores
18.903.555
26.025.537 Despesas tributárias
1.747
Impostos a recuperar
4.030.721
360.655 Outras (despesas) / receitas, líquidas
8.218.946
Outros créditos
1.618.587
2.121.135 Lucro antes do Resultado Financeiro
18
217.214
320.298
11.310.781 Receitas ﬁnanceiras
18
(1.776.472)
Não Circulante
47.264.687
46.254.277 Despesas ﬁnanceiras
Lucro antes do Imposto de Renda (IRPJ)
Ativo realizável a longo prazo
18.866.787
- Não Circulante
e da Contribuição Social (CSLL)
6.659.688
Partes relacionadas
7
18.866.787
- Empréstimos e ﬁnanciamentos
11
22.836.775
19
(2.344.830)
Imobilizado
8
5.646
47.452 Partes relacionadas
7
11.078.880
8.350.000 Provisão para IRPJ e CSLL - corrente
4.314.858
Intangível
9
23.196.546
23.197.112
33.915.655
8.350.000 Lucro líquido do exercício
Lucro básico/diluído por ação ON - em R$
20
0,21
42.068.979
23.244.564 Patrimônio Líquido
14
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
Capital social
19.904.357
19.904.357
Adiantamento para
Demonstração dos Resultados Abrangentes de 23 de Fevereiro
futuro aumento de capital
3.832.111
a 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em reais 1)
Prejuízos acumulados
(4.569.205)
2020
19.167.263
19.904.357 Lucro líquido do exercício
4.314.858
100.347.605
74.508.634 Outros resultados abrangentes
Total do Ativo
100.347.605
74.508.634 Total Passivo e Patrimônio Líquido
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
Resultado abrangente do exercício
4.314.858
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais 1)
Ativo

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais 1)
Nota
2020
2019 Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
(Cisão)
(Não Auditado)
Circulante
4
27.005.417
3.235 Fornecedores
10
5
20.070.327
27.517.661 Empréstimos e ﬁnanciamentos
11
4.149.047
13.865.777 Adiantamento de clientes
12
1.057.552
1.521.915 Tributos a recolher
13
6
5.996.283
8.355.482 Obrigações sociais
13
58.278.626
51.264.070 Outras contas a pagar

2020

Capital Adiantamento para Futuro
Prejuízos
Social
Aumento de Capital Acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2018
Integralização de capital social por cisão
19.904.357
- 19.904.357
Em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado)
19.904.357
- 19.904.357
Adiantamento para aumento de capital por retiﬁcação de Laudo de Avaliação (NE 14.1)
3.832.111
3.832.111
Ajustes de ativos e passivo pós cisão
(8.884.063) (8.884.063)
Lucro líquido do exercício
4.314.858
4.314.858
Em 31 de dezembro de 2020
19.904.357
3.832.111
(4.569.205) 19.167.263
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais)
1. Contexto operacional: A TS Infraestrutura e Engenharia S.A. ou “TS Infra”, se- análise, não foram identiﬁcadas situações que indiquem que os ativos estejam regisdiada em São Paulo/SP, tem como atividade principal a execução de obras de infraes- trados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso
trutura nos setores de Mobilidade Urbana e Geração, Transmissão e Distribuição de ou por venda. 3.5 Intangível: O intangível é composto por Acervo técnico e de licenEnergia, assim como a fabricação de painéis e sistemas de controle e proteção. A Com- ças de software, contabilizados pelo custo de formação/aquisição. Anualmente é feipanhia possui sua sede em São Paulo/SP, um escritório técnico em Recife/PE e uma ta a revisão de valor recuperável do acervo técnico, e quando necessária é constituíﬁlial industrial instalada em Curitiba/PR. Impactos da Covid: Mesmo com os efei- da provisão. As licenças de software são amortizadas conforme o seu prazo de vida
tos da pandemia frente à economia e saúde no ano de 2020, a Companhia, por estar útil. 3.6 Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar
no grupo de atividade essencial, manteve-se plenamente ativa com suas operações, por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos neseguindo com os protocolos de segurança, proteção e as regras de distanciamento de gócios, sendo classiﬁcados como passivos circulantes pelo prazo de liquidação de até
seus colaboradores nos locais de obra e em suas dependências. Na avaliação da Com- um ano. Foram reconhecidas pelo valor das faturas correspondentes. 3.7 Empréstipanhia, os impactos da COVID-19 em suas operações não foram relevantes, sem iden- mos e Financiamentos: Os empréstimos e ﬁnanciamentos são reconhecidos, initiﬁcar aumento signiﬁcativo no risco de crédito de contas a receber de clientes que pu- cialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsedesse impactar na reavaliação de suas premissas de provisão. No que tange ao im- quentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os vapairment de seus ativos, a Companhia também não identiﬁcou impacto adverso rele- lores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecivante em seus caixas e equivalentes de caixa, estoques e ativo, principalmente em da na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam
face às liberações ocorridas em relação às regras do distanciamento social.
em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 3.8 Reconhecimento da
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 Constituição da Compa- Receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a recenhia: A Companhia foi constituída mediante processo de cisão parcial, incorporando ber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da
o acervo cindido da companhia Transformadores e Serviços de Energia das Américas Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abaS.A. ou “TSEA Energia” (CNPJ 08.870.769/0001-72), em ato societário aprovado na timentos e dos descontos. A Companhia reconhece a receita quando o valor da receiAssembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e ﬁrmado através do Proto- ta pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros
colo de Justiﬁcativa de Cisão Parcial. Os atos societários foram devidamente arquiva- ﬂuam para a entidade e quando critérios especíﬁcos tiverem sido atendidos para cada
dos nas Juntas Comerciais de Minas Gerais e São Paulo. A data-base da reestrutura- uma das atividades da Companhia. As receitas são registradas pelo valor que reﬂete
ção societária das Companhias foi em 30 de novembro de 2019 com o levantamento a expectativa que a Companhia tem de receber pela contrapartida dos produtos e serdo Balanço Patrimonial da Companhia cindenda. Em 31 de dezembro de 2019, foi rea- viços oferecidos aos clientes. 3.9 Imposto de Renda e Contribuição Social: As
lizada a Assembleia Geral de Acionistas em conjunto do Protocolo de Justiﬁcativa, provisões para imposto de renda e contribuição social são contabilizadas pelo regime
que deliberou sobre o valor do acervo líquido de R$ 19.904.357, vertido como capital de lucro real e foram calculadas à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sosocial à TS Infraestrutura e Engenharia S.A. de acordo com o Laudo de Avaliação ela- bre o lucro tributável anual excedente a R$ 240.000 e à alíquota de 9% sobre o lucro
borado por perito contábil e nos termos do artigo 8º da Lei 6.404/76, sendo os valores contábil ajustado, respectivamente, e quando aplicável, em função dos prejuízos apucontábeis dos ativos e passivos os seguintes:
rados em anos anteriores, não ocorreram registros de valores de impostos a pagar.
Parcelas vertidas para TS Infra 3.10 Instrumentos Financeiros: Os ativos e passivos ﬁnanceiros são reconhecidos
Ativo Circulante
quando a Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os atiCaixa e equivalente de caixa
3.235 vos e passivos ﬁnanceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
Contas a receber
27.517.661 transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos ﬁnanImpostos a recuperar
1.521.915 ceiros são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos ﬁnanceiros,
Outros ativos circulantes
22.215.777 se aplicável, após o reconhecimento inicial. Incluem caixa e equivalentes de caixa, inAtivos não Circulantes
vestimentos em instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros receDepósitos judiciais
5.482 bíveis, empréstimos e ﬁnanciamentos, bem como contas a pagar e outras dívidas. Sua
Imobilizado e intangível
23.244.564 mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com o modelo de
Total dos Ativos
74.508.634 negócio deﬁnido pela entidade e classiﬁcados nas seguintes categorias: instrumenPassivo Circulante
tos ﬁnanceiros ao custo amortizado, instrumentos ﬁnanceiros ao valor justo por meio
Fornecedores
6.436.169 dos outros resultados abrangentes e instrumentos ﬁnanceiros ao valor justo por meio
Contas a pagar
11.322.909 do resultado.
Recebimentos antecipados
26.025.537 4. Caixa e equivalentes de caixa: O Caixa e Equivalentes de Caixa apresentam a
Salários/Encargos sociais a recolher
372.113 seguinte composição:
Provisões sobre folhas de pagamentos
1.818.271
2020
2019
Impostos a recolher
279.278
(Cisão)
Passivo não Circulante
(Não Auditado)
Partes relacionadas
8.350.000
Bancos conta corrente
12.273.363
3.235
Patrimônio Líquido
Aplicações de liquidez imediata
14.732.054
Capital social
19.904.357
Total Caixa e Equivalentes de Caixa
27.005.417
3.235
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
74.508.634
As aplicações de liquidez imediata correspondem substancialmente a Certiﬁcados de
2.2 Declaração de conformidade: As principais políticas contábeis aplicadas na
Depósitos Bancários - CDBs, remunerados por referência à variação dos Certiﬁcados
apresentação destas demonstrações contábeis estão deﬁnidas abaixo. Essas polítide Depósitos Interbancários (CDI).
cas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário. As demonstrações contábeis foram preparadas confor- 5. Clientes: O saldo a receber registrado no grupo de clientes refere-se aos valores
me as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na das receitas de vendas de produtos e serviços relacionados às atividades principais
legislação societária e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas da Companhia.
2020
2019
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal
(Cisão)
de Contabilidade - CFC. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Adminis(Não Auditado)
tração da Companhia para sua emissão em 18 de agosto de 2021. 2.3 Base de men4.224.541
27.517.661
suração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo históri- Clientes nacionais
15.845.786
co, exceto onde indicado de outra forma. 2.4 Moeda funcional e moeda de apre- Clientes partes relacionadas
20.070.327
27.517.661
sentação: A moeda funcional da Companhia é o Real, todos os valores apresentados Contas a receber de clientes
nestas demonstrações contábeis, estão expressos em Reais 1. 2.5 Estimativas con- Em 31 de dezembro, a análise do vencimento de saldos de contas a receber de clientábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em diversas bases de avalia- tes, demonstrado como segue:
2020
2019
ção utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre(Cisão)
paração das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subje(Não Auditado)
tivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequa19.193.160
27.517.661
do a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens signiﬁcativos sujeitos a estas A vencer
estimativas e premissas incluem avaliação dos ativos ﬁnanceiros pelo valor justo e Vencidos:
877.167
pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação Vencido acima de 90 dias
20.070.327
27.517.661
da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para Total
determinação de outras provisões, inclusive para contingências. Todas as estimativas 6. Outros Créditos: Em 31 de dezembro, o saldo de outros créditos a receber é comsão ajustadas mensalmente com as premissas mais atuais e disponíveis para a admi- posto por:
2020
2019
nistração no ﬁnal de cada mês. As estimativas são atualizadas com a ﬁnalidade de re(Cisão)
ﬂetir o valor de liquidação, sem resultar em valores signiﬁcativamente divergentes dos
(Não Auditado)
registrados nas demonstrações contábeis. A Administração monitora e revisa perioCessão de Títulos
dicamente e tempestivamente estas estimativas e suas premissas.
5.272.151
3. Práticas Contábeis: 3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes a Receber Partes Relacionadas
Despesas
Pagas
Antecipadamente
658.271
de caixa incluem depósitos bancários, investimentos de curto prazo com alta liquidez.
8.350.000
3.2 Contas a Receber e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: As Empréstimo de Mútuo
65.861
5.482
contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela ven- Outros Valores a Receber
5.996.283
8.355.482
da de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Com- Outros créditos
panhia. Para os prazos de recebimento equivalentes a um ano ou menos, as contas a 7. Divulgação com Partes Relacionadas: A companhia mantém operações coreceber são classiﬁcadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no merciais e ﬁnanceiras com suas partes relacionadas em condições de mercado. Os
ativo não circulante. A Companhia não possui valores com características de liquida- saldos destas transações são demonstrados a seguir:
ção duvidosa, portanto não há necessidade de constituição de provisão para créditos Transformadores e Serviços
2020
2019
de liquidação duvidosa. Os valores contábeis representam substancialmente os valo- de Energia das Américas S.A.
(Cisão)
res justos nas datas dos balanços e quando necessário foram calculados os ajustes a
(Não Auditado)
valor presente. 3.3 Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico,
menos depreciação acumulada. As taxas de depreciações utilizadas são baseadas, Ativo Circulante
15.845.786
conforme a vida útil de cada ativo ﬁxo. O cálculo de depreciação é pelo método linear Clientes
8.350.000
e reconhecido no resultado do exercício de acordo com as taxas informadas na Nota Empréstimo de Mútuo
5.272.151
Explicativa nº 8. O custo histórico inclui os gastos qualiﬁcáveis atribuíveis à aquisição Cessão de Títulos a Receber
21.117.937
8.350.000
dos itens. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação
dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “outras receitas (despe- Ativo Realizável a Prazo
8.587.961
sas), líquidas” na demonstração do resultado. 3.4 Valor recuperável de ativos: Foi Cessão de Créditos a Receber
10.278.826
efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no imo- Empréstimo de Mútuo
18.866.787
bilizado e no intangível, com o objetivo de veriﬁcar a existência de indicação de que
um ativo possa ter sofrido desvalorização signiﬁcativa. Como resultado da referida Total dos Ativos
38.984.724
8.350.000

Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais 1)
2020
Lucro Líquido do Exercício
4.314.858
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Aplicadas nas Atividades Operacionais
687
Depreciações e amortizações
687
Variações nos Ativos e Passivos
4.521.199
Redução de clientes
7.447.334
Redução de outros Ativos
12.540.292
(Redução) de fornecedores
(521.479)
(Redução) de adiantamento de clientes
(7.121.983)
(Redução) de outros passivos
(7.822.965)
Geração de caixa nas atividades operacionais
8.836.744
Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Variação dos ativos e passivos cindidos
(8.884.063)
Adiantamento para futuro aumento de capital
3.832.111
Variação de empréstimos e ﬁnanciamentos
39.313.612
Variação de partes relacionadas
(16.096.222)
Geração de caixa nas atividades de ﬁnanciamentos
18.165.438
Geração de Caixa e equivalentes de caixa
27.002.182
No início do exercício
3.235
No ﬁnal do exercício
27.005.417
Geração de Caixa e equivalentes de caixa
27.002.182
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

mentares de ativos e passivos a serem incorporadas ao capital social da Companhia
2019 no valor de R$ 3.832.111, originado pela retiﬁcação do Laudo de Avaliação (Nota Ex(Cisão) plicativa nº 21), integrante do Protocolo de Justiﬁcativa e da Assembleia Geral de Cons(Não Auditado) tituição do processo de Cisão. 14.2 Prejuízos Acumulados: Ao encerramento do
exercício, a Companhia apresenta um saldo de Prejuízos Acumulados no valor de R$
426.423
- (4.569.205), proveniente da consolidação dos seguintes eventos do período: a) Lucro
426.423
- Líquido do Exercício no valor de R$ 4.314.858; e b) Ajustes de ativos e passivos após
cisão, variação negativa de R$ 8.884.063 sobre a movimentação contábil.
Passivo não Circulante
Empréstimo de mútuo
11.078.880
8.350.000 15. Receita Líquida: A Receita Bruta e suas Deduções estão assim apresentadas:
2020
11.078.880
8.350.000
1.643.410
Total dos Passivos
11.505.303
8.350.000 Revenda de produtos
18.071.384
Remuneração do pessoal chave: As remunerações dos diretores e administrado- Venda de serviços prestados
19.714.794
res da companhia seguem as diretrizes do estatuto social. Para o exercício de 2020, Receita bruta
Impostos sobre vendas
(2.483.683)
este gasto representou o montante de R$ 541.735.
Deduções da receita bruta
(2.483.683)
8. Imobilizado: Os ativos Imobilizados apresentam a seguinte composição:
Receita Líquida
17.231.111
Máquinas e Móveis e
Equipamentos Utensílios
Total 16. Custos das Vendas e Serviços Prestados: Os Custos Sobre as Vendas e Serviços Prestados apresentam a seguinte composição:
Taxa Depreciação
10%
10%
2020
Saldo em 2018
(335.808)
Adições (Ativos vertidos pela cisão)
16.138
31.473
47.611 Custo das mercadorias vendidas
(5.748.821)
Depreciação (Ativos vertidos pela cisão)
(159)
(159) Custo dos serviços prestados
(6.084.629)
Saldo em 2019
16.138
31.314
47.452 Total dos custos
Transferência pós cisão
(16.138)
(24.981)
(41.119) 17. Despesas por Natureza: As Despesas por Natureza apresentam a seguinte composição:
2020
Depreciação
(687)
(687) Despesas Administrativas
(413.137)
Saldo Líquido 2020
5.646
5.646 Despesas com pessoal
Encargos trabalhistas
(277.087)
9. Intangível: O ativo Intangível apresenta a seguinte composição:
Aluguéis de imóveis
(55.895)
Licença de
Acervo
(25.973)
Software
técnico
Total Material de uso e consumo
Serviços terceirizados
(167.943)
Taxa Depreciação
20%
5%
(599.011)
Saldo em 2018
- Serviços de consultoria
(64.978)
Adições (Ativos vertidos pela cisão)
566 23.196.546 23.197.112 Outras despesas
(1.604.024)
Saldo em 2019
566 23.196.546 23.197.112 Total das Despesas Administrativas
2020
Baixas
(566)
(566) Despesas Comerciais
(232.093)
Saldo Líquido 2020
- 23.196.546 23.196.546 Despesas com pessoal
(161.914)
O Acervo técnico foi constituído à época pela empresa cindenda TSEA Energia. O va- Encargos trabalhistas
(374.055)
lor deste ativo foi formado ao longo da sua existência, ainda como divisão de negó- Serviços terceirizados
(324.039)
cios pela TSEA Energia, tomando por base todos os projetos certiﬁcados e acervados Serviços de consultoria
(223.772)
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). O Acervo Técnico ga- Outras despesas
(1.315.873)
rante a qualiﬁcação da TS Infra para participação, execução e prospecção dos proje- Total das Despesas Comerciais
tos de infraestrutura voltados para a Mobilidade Urbana e de Geração, Transmissão 18. Resultado Financeiro: O Resultado Financeiro apresenta a seguinte composição:
e Distribuição de Energia. Anualmente é feita a revisão de valor recuperável do acer2020
vo técnico, e quando necessária é constituída provisão.
Rendimentos aplicação ﬁnanceira
105.753
10. Fornecedores: O saldo a pagar registrado no grupo de fornecedores refere-se Variação cambial ativa
111.461
primordialmente aos valores devidos pela Companhia na aquisição de insumos, equi- Receitas ﬁnanceiras
217.214
pamentos e serviços recebidos relacionados aos projetos.
Despesas e comissões bancárias
(84.821)
2020
2019 Juros pagos ou incorridos
(1.530.630)
(Cisão) Variação cambial passiva
(161.021)
(Não Auditado) Despesas ﬁnanceiras
(1.776.472)
Nacionais
3.842.807
6.436.169 Resultado Financeiro
(1.559.258)
Estrangeiros
1.645.460
- 19. Provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social: A Companhia opta
Partes relacionadas
426.423
- pela tributação com base lucro real anual. O lucro real é o resultado do lucro contábil
Total de Fornecedores
5.914.690
6.436.169 ajustado pelas adições e exclusões legais. Apresentamos a seguir a conciliação entre
11. Empréstimos e Financiamentos: Os Empréstimos e Financiamentos apresen- a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota ﬁstam a seguinte composição:
cal vigente em 31 de dezembro de 2020:
Curto
Longo
31/12/2020
Vencimento
Prazo
Prazo Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
6.659.688
Banco BTGPACTUAL
04/04/2022 12.099.298 8.000.000 Alíquota efetiva (imposto de renda e contribuição social)
34%
Banco Santander
30/09/2023
4.171.737 5.836.775 Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição social
(2.264.294)
Money Plus Sociedade de Crédito
23/08/2022
205.801 9.000.000 Reconciliação
Total dos Empréstimos
Outras adições /exclusões, líquidas
(80.536)
e Financiamentos
16.476.836 22.836.775 (Despesa) de imposto de renda e contribuição social
(2.344.830)
A taxa de juros média ponderada aplicada sobre as operações de empréstimos con- Corrente
(2.344.830)
traídos pela Companhia é de 12,14% a.a. A estrutura de garantias das operações de 20. Lucro por Ação: Os cálculos dos lucros básico e diluído por ação são feitos através da
crédito em vigor está composta pela Cessão Fiduciária do ﬂuxo de recebíveis dos con- divisão do lucro líquido do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias e preferentratos vigentes e Certiﬁcados de Depósitos Bancários. A amortização dos emprésti- ciais, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício.
mos tem o seguinte cronograma para os próximos exercícios:
2020
Ano 2021
16.476.836 Lucro líquido do exercício
4.314.858
Ano 2022
19.549.445 Média ponderada de ações em poder dos acionistas (em ações)
19.904.357
Após 2022
3.287.330 Lucro básico/diluído por ação - Em R$
0,21
39.313.611 A Companhia não detém ações potenciais diluíveis em circulação ou outros instru12. Adiantamento de Clientes: Por característica da operação, os eventos de paga- mentos que poderiam resultar na diluição do cálculo do lucro por ação.
mentos de clientes ocorrem de forma antecipada durante o ciclo de execução dos pro- 21. Evento subsequente: Os peritos responsáveis pelo Laudo de Avaliação retiﬁcajetos e geralmente estão vinculados a marcos de atendimento do cronograma físico. ram o instrumento original, vertendo parcelas complementares de ativos e passivos
Os adiantamentos de clientes são compensados após a efetiva entrega dos equipa- ao capital social da companhia no valor de R$ 3.832.111, passando a totalizar o monmentos ou conclusão do serviço em campo. Em 31 de dezembro, a composição desta tante de R$ 23.736.468 (o capital social anterior era de R$ 19.904.357). A retiﬁcação
conta é a seguinte:
do instrumento original justiﬁca-se pela necessidade de inclusão de bens e valores in2020
2019 tegrantes do Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante na cisão parcial que é parte
(Cisão) do processo de reorganização societária da empresa cindenda TSEA Energia. A ver(Não Auditado) são atualizada do Laudo de Avaliação visa apenas acrescentar valores a serem cindiProjeto 263
14.421.630
14.983.368 dos, já constantes, do Balanço Patrimonial (Base). Os respectivos valores, não inforProjeto 284
2.247.484
- mados naquela data, se encontram inclusos na coluna “Parcelas complementares para
Projeto 285
926.904
- serem vertidas para a TS Infra” das Demonstrações de Ativo e Passivo, como segue:
Projeto 282
750.442
Parcelas
Projeto 281
5.862.966
Parcelas
compleProjeto 275
3.378.677
a serem mentares para
Projeto 279
1.056.612
vertidas para serem vertidas
Demais projetos
557.095
743.914 Contas
TS Infra para a TS Infra
Total
Adiantamento de clientes
18.903.555
26.025.537 Ativo Circulante
13. Obrigações Tributárias e Sociais: O saldo das obrigações sociais, trabalhistas Caixa e equivalente de caixa
3.235
4.960
8.195
e tributárias da Companhia é composto da seguinte forma:
Contas a receber
27.517.661
1.620.483 29.138.144
2020
2019 Impostos a recuperar
1.521.915
1.056.037 2.577.952
(Cisão) Outros ativos circulantes
22.215.777
2.918.593 25.134.370
(Não Auditado) Ativo Não Circulante
Pis a recolher
148.379
26 Depósitos judiciais
5.482
5.482
Coﬁns a recolher
683.441
2.474 Imobilizado e intangível
23.244.564
(4.892) 23.239.672
Imposto de renda e contribuição social
2.109.734
- Total dos ativos
74.508.634
5.595.181 80.103.815
Impostos federais - retenções
198.747
288.201 Passivo Circulante
ICMS a recolher
63.868
- Fornecedores
6.436.169
(402) 6.435.767
ISS a recolher
826.552
69.955 Contas a pagar
11.322.909
1.649 11.324.558
Tributos a Recolher
4.030.721
360.656 Recebimentos antecipados
26.025.537
- 26.025.537
INSS a recolher
273.554
223.854 Salários/Encargos
FGTS a recolher
78.198
60.984
sociais a recolher
372.113
280.321
652.434
Salários a pagar
2.920
18.026 Provisões sobre folhas
Provisão de férias
1.263.915
1.818.271
de pagamentos
1.818.271
(124.609) 1.693.662
Obrigações Sociais
1.618.587
2.121.135 Impostos a recolher
279.278
(280.163)
(885)
13.1 Contingências: A Companhia não possui quaisquer contingências no campo Impostos a recolher
1.886.274 1.886.274
trabalhista, tributário e civil sobre os projetos transferidos no processo de cisão par- Passivo Não Circulante
cial, bem como oriundos do curso normal da sua atividade durante o exercício de 2020. Partes relacionadas
8.350.000
- 8.350.000
14. Patrimônio Líquido: O Capital Social pertence inteiramente aos acionistas do- Patrimônio Líquido
miciliados no Brasil, no valor de R$ 19.904.357, está dividido em 19.904.357 ações or- Capital social
19.904.357
3.832.111 23.736.468
dinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 14.1 Total do Passivo
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: Refere-se às parcelas comple- e do Patrimônio Líquido
74.508.634
5.595.181 80.103.815
Transformadores e Serviços
de Energia das Américas S.A.

2020

Passivo Circulante
Fornecedores

Marcos Fidelis Garofalo - Diretor Financeiro

Roberto Peres Romero - CRC/SP nº 244738/O-8 0 Contador Responsável
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e Acionistas da
TS Infraestrutura e Engenharia S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis TS Infraestrutura e Engenharia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 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, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e ﬁnanceira da TS Infraestrutura e Engenharia S.A. em 31 de dezembro de 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: 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 “Responsabilidade
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade 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.
Outros assuntos: Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores
independentes, as demonstrações contábeis do exercício ﬁndo em 31 de dezembro
de 2019, cujos valores são apresentados para ﬁns comparativos e, consequente-

mente, não emitimos opinião sobre elas.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa

realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
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 detectam 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 contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-

tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 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 Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 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, 18 de agosto de 2021.
Eduardo Coelho - CRC 1RS077913/O-4
Rokembach + Lahm, Villanova & Cia Auditores - CRC 2SP042459/O-4
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Drausuisse Brasil Comércio e Locação
de Unidades Hidráulicas Inteligentes S.A.

CNPJ/ME: 31.180.635/0001-41 - NIRE nº 35.300.534.581
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 29.09.2021
Data, Hora, Local: 29.09.2021, às 14 horas, com sede na Avenida Portugal, 46, Centro Logístico Itapevi 2, Módulo
12, Itapevi, São Paulo, por meio digital, nos termos da Instrução Normativa DREI 81, de 10.06.2020, de modo que os
votos foram realizados mediante atuação remota dos Acionistas. Presenças: totalidade do capital social. Mesa: Ércio
Miguel Nema: Presidente, Orlando Machado Junior: Secretário. Deliberações Aprovadas: o Pedido de Licença
temporária apresentada por Evandro Luiz Coser, brasileiro, casado, empresário, RG 212.678 SSP/ES e CPF/ME
416.958.287-04, residente em São Paulo/SP, do cargo de Presidente do Conselho de Administração, até 31.12.2021,
permanecendo como membro efetivo do Conselho de Administração neste ínterim; na sequência, elegeram: Paulo
Cezar da Silva Nunes, brasileiro, casado, empresário, RG 700.056.905-8 SSP/RS e CPF/ME 185.816.920-87,
residente em Porto Alegre/RS, para ocupar interinamente o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o
qual exercerá o seu mandato conforme os poderes e limites indicados no Estatuto Social da Companhia, com mandato
que terá início nesta data, e duração até 31.12.2021, data na qual o Sr. Evandro Luiz Coser retornará ao exercício
regular do cargo de Presidente do Conselho de Administração, devendo o Sr. Paulo Cezar da Silva Nunes voltar ao cargo
de Membro Independente do Conselho de Administração e no exercício regular de suas atividades em 31.12.2021. O
Presidente do Conselho de Administração ora eleito toma posse mediante assinatura do termo de posse, declarando
não estar impedido de exercer atividades mercantis. Composição do Conselho de Administração: Paulo Cezar
da Silva Nunes, brasileiro, casado, empresário, RG 700.056.905-8 SSP/RS e CPF/MF 185.816.920-87, residente em
Porto Alegre/RS, o qual ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração até 31.12.2021; Evandro Luiz
Coser, brasileiro, casado, empresário, RG 212.678 SSP/ES e CPF/ME 416.958.287-04, residente em São Paulo/SP, o
qual ocupa o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; Orlando Machado Junior, brasileiro, casado,
empresário, RG 7.341.188-7 SSP/SP, CPF/ME 884.617.698-72, residente em São Paulo/SP, o qual ocupa o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração; Ércio Miguel Nema, brasileiro, casado, empresário, RG
18.047.699-3, CPF/ME 050.502.298-20, residente em São José dos Campos/SP, o qual ocupa o cargo de membro
efetivo do Conselho de Administração; e Fábio Assis Pinto, brasileiro, advogado, casado, R.G. 44.042.900-6, CPF/
ME 333.352.408-20, com domicílio comercial em São José dos Campos/SP, o qual ocupa o cargo de membro efetivo
do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Drau Participações Ltda., p.p. Guilherme
Gomes Batista; e Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., p.p. Orlando Machado Junior e José Alfredo de
Freitas. JUCESP 506.735/21-7 em 19.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Jornal O DIA SP
COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Edicleia Plácido Soares no uso de suas atribuições conforme o artigo 40 do Estatuto Social da Cooperativa Paulista de Trabalhos dos Proﬁssionais de Dança – CPD, convoca os 176 (cento e setenta e seis) cooperados ativos da supracitada cooperativa,
para comparecem à ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL, que será realizada no dia 06 de dezembro de 2021, de forma online via
Zoom (https://us02web.zoom.us/j/85040255551?pwd=bTZRQ0M1c1RXRE53MHJlbUgvYlpaZz09) em 1ª convocação às 19 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados ativos; em 2ª convocação às 19h15, com metade mais um dos seus cooperados,
ou em 3ª convocação às 19h30 com o mínimo de 36 (trinta e seis) cooperados que corresponde a 20% de total de sócios. Serão
deliberados os assuntos da Assembleia Geral Especial, na seguinte ordem do dia: I. sobre gestão da cooperativa; II. disciplina,
direitos e deveres dos sócios; III. planejamento e resultado econômico dos projetos; IV. contratos ﬁrmados; V. organização do
trabalho; VI. deliberação de valores mensais de verba de representação ao Conselho Administrativo; VII. assuntos gerais.
São Paulo/SP, 03 de novembro de 2021. Edicleia Plácido Soares - Presidenta

OPEN CO Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 20.955.843/0001-59 - NIRE: 35.300.469
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Hora e Local: Em 21/10/2021, às 10h, na sede da Open Co Tecnologia S.A. (“Compan

VIA VERONA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 12.764.368/0001-05
NIRE 35.300.385.616
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social da Via Verona
Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Cidade Jardim, n.º 803, 8º andar, sala Z, CEP 01.453-000. 2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia em exercício. 3.MESA: Presidida pelo Sr.Gil Conrado Karstene secretariada pelo Sr. Alexandre
Augusto Brandão. 4.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) a outorga de garantia fidejussória em benefício
dos titulares das debêntures da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária com garantia fidejussória adicional, a ser convolada em espécie com garantia real e
com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 476”), da Superfrio Armazéns Gerais S.A. (“Emissora”) (“Emissão” e “Oferta
Restrita”), composta por 70.000 (setenta mil Debêntures), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil
reais) na respectiva data de emissão, perfazendo o montante total de R$70.000.000,00 (setenta milhões de
reais) na respectiva data de emissão (“Valor da Emissão”), nos termos a serem previstos no”Instrumento
Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real
e com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos,
da Superfrio Armazéns Gerais S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora, a Companhia e a Vórtx Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Escritura de Emissão”), obrigando-se solidariamente como fiadora
em garantia do fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento das Obrigações Garantidas; (ii) a autorização
à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos correlatos que venham a ser necessários para a
efetivação das deliberações previstas no item “(i)” acima; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados
pela Diretoria da Companhia relacionados às deliberações anteriores. 2. DELIBERAÇÕES: Examinadas e
debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos dos Conselheiros
e sem quaisquer restrições, nos termos do Estatuto Social da Companhia: 2.1 Autorizar,nos termos do artigo
10, §5º, item (viii) do Estatuto Social da Companhia,a outorga da Fiança pela Companhia, nos termos a serem
definidos na Escritura de Emissão. 2.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar
todos os documentos necessários à realização e correta formalização da Fiança, incluindo, sem limitação,
a Escritura de Emissão. 2.3 Confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela Diretoria
anteriormente à data desta Reunião de Conselho de Administração relacionada às deliberações anteriores.
3. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata no
livro próprio, que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. A presente ata foi outrossim, lavrada em vias
avulsas de igual teor, após lida e conferida na íntegra. Assinaturas: Presidente: Sr. Gil Conrado Karsten.
Secretário: Sr. Alexandre Augusto Brandão. Conselheiros: Gil Conrado Karsten, Alessandro Chiaramitara
e André Cordeiro Cabral. São Paulo/SP, 30de abril de 2021.Gil Conrado Karsten – Presidente; Alexandre
Augusto Brandão – Secretário.
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CERTIDÃO - EXTRATO DAATADA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO - Certifico, para os devidos fins, que, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois
mil e vinte e um, às 16h, o Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra se reuniu na Sede da MSG
– Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., na Av. Jundiaí, 1.184, 5º Andar, Anhangabaú, Jundiaí-SP.
Assumiu a presidência dos trabalhos o presidente Caio Pompeu de Souza Brasil Neto. Presentes os Conselheiros
representantes da acionista Furnas Centrais Elétricas S/A, Sr. Jairo Machado de Oliveira e Sr. Caio Pompeu
de Souza Brasil Neto, o Conselheiro representante da acionista Copel GeT, Sr. Carlos Eduardo Moscalewsky,
e os Conselheiros Independentes, Sr. Antonio Pereira dos Santos Filho, Sra. Flávia Menegotto Battisti e Sr.
Carlos Alberto Marques da Silva. Ausente o conselheiro representante da acionista Furnas Centrais Elétricas
S/A, Sr. Victor Hugo GoesRicco; e, como convidados, o Diretor Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior,
o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves,
e a Diretora de Administração e Compliance da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos; os Conselheiros
Fiscais da MSG, Sr. Arion Rolim Pereira, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria e Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira,
sendo que todos os presentes participaram através de videoconferência, conforme previsto pelo Artigo 29,
§2º, do Estatuto Social da MSG. O Conselho deAdministração da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.,
no uso de suas atribuições, referendando decisão da diretoria executiva, DELIBEROU: 1)
PRCA.MSG.048.2021- Propõe-se ao Conselho deAdministração da Sociedade, aprovar a contratação da
empresa Oliveira Trust DTVM S.A., com fundamento no artigo 30, inciso II, alínea “c” da Lei 13.303/2016, para
prestação do serviço de agente escriturador e liquidante, referente à 3ª emissão de debêntures da Mata de
Santa Genebra, por um prazo de 244 (duzentos e quarenta e quatro) meses, conforme especificações
descritas no RT.DF.MSG.012.2021, com valor máximo global de R$ 587.364,72 (quinhentos e oitenta e sete
mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos - Os Conselheiros de Administração, com
base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA
MSG.048/2021; 2) PRCA.MSG.049.2021- Propões ao Conselho deAdministração da Sociedade, aprovar a
contratação direta, com fundamento no artigo 30, inciso II, alínea “c” da Lei 13.303/2016, da empresa Pentágono
S.A. DTVM, para prestação de serviços fiduciários referentes à 3ª emissão de debêntures da Mata de Santa
Genebra Transmissão. S.A, por um prazo de 240 (duzentos e quarenta) meses e de vigência contratual de
252 (duzentos e cinquenta e dois) meses, conforme especificações descritas no Termo de Referência
DF.MSG.002/2021,com valor máximo global de R$ 227.660,80 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e
sessenta reais e oitenta centavos) - Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada
e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.049/2021; 3)
PRCA.MSG.050.2021- Propõe-se ao Conselho de Administração (CAD) da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A. (MSG) aprovar e encaminhar à deliberação final em Assembleia Geral Extraordinária de
Acionistas (AGE): a) A celebração, pela Administração da Companhia, dos instrumentos a seguir listados,
todos relacionados à efetivação da 3ª Emissão de Debêntures da MSG, nos termos e condições das minutas
em anexo: a.1.Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças que
entre si fazem a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a SimplificPavarini Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Caixa Econômica
Federal; a.2. Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças vinculado à Segunda e Terceira
Emissões de Debêntures da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A; a.3. Contrato de Coordenação,
Colocação e Distribuição Pública, com esforços restritos, em Regime de Garantia Firme de Colocação, da
3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser
convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em três séries, da Mata de
Santa Genebra Transmissão S.A.; a.4.Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, que entre si fazem
a Copel Geração e Transmissão S.A., Furnas - Centrais Elétricas S.A., SimplificPavarini Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com
interveniência da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.; a.5. Instrumento Particular de Escritura da 3ª
(terceira) Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a serconvolada
em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 3 (três) séries, para distribuição
pública, com esforços restritos, da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.; b) A redução do capital da
Companhia, em volume de até R$ 350 milhões, nos termos do Art. 173 da Lei 6.404/76, conforme Relatório
Técnico MSG.DF.007/2021 (anexo 8.1), o qual identifica a possibilidade de excesso de capital, após a liquidação
da operação da 3ª emissão de debêntures e o pré-pagamento do BNDES, ficando a efetivação da redução
vinculada à: b.1.Liquidação da 3ª Emissão de Debêntures; b.2. Obtenção de anuência prévia da ANEEL, a ser
providenciada pela Diretoria da Sociedade; b.3. Autorização dos debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures
da MSG, viaAssemblaria Geral de Debenturistas (AGD); b.4.Exoneração das garantias oferecidas pela MSG
e suas acionistas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Contrato
de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 17.2.0371.1.; b.5. Obtenção, junto aos colegiados da
Companhia (Diretoria Executiva, Comitê de Auditorias Estatutário, Conselho de Administração e Conselho
Fiscal), de autorização para efetivação da redução, mediante estudos técnicos conclusivos que demonstrem a
razoabilidade do volume a ser reduzido e cujo valor preciso só poderá ser auferido após o desfecho da 3ª Emissão
de Debêntures - Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação
disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCAMSG.050/2021 e seu encaminhamento para deliberação
em Assembleia Geral de Acionistas - Jundiaí, 08 de outubro de 2021 - Marina Lima Nogueira - Secretária do
Conselho - Jucesp nº 510.771/21-0 em 22/10/2021.
Gisela SimiemaCeschin - Secretária Geral

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão: 24/11/2021 as: 10:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
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 21/11/66 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 da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante p agar, 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 Cart a de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 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 B51048 - CONTRATO 109814156464 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA
ANA MARIA LHAMAS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRACAO , CPF
671.145.558-49, CI 8993246 SSP/SP, Separado (a) Consensualmente, e
cônjuge, se casado(a) estiver.
ANTONIA REGINA LHAMAS SIQUEIRA, BRASILEIRO (A), AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, CPF 034.617.488- 03 CI:
10733717 SSP/SP Viúvo(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA JOAQUIM PEDRO GETULIO, Nº
96, JARDIM UBIRAJARA, NO 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO
PAULO, SP, COM A AREA DE 250,00M2, AREA CONSTRUIDA DE 166M2,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SAO PAULO , 05/11/2021
AR Y ANDRE NETO
05 – 10 - 24/11/2021

SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021
Credisfera Serviços Financeiros S/A

CNPJ/ME nº 22.752.418/0001-98 - NIRE nº 35.300.479.165
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 08.10.2021
Data, Hora, Local: 08.10.2021, às 14 horas, na sede social, Rua Itapaiúna, 2.434, 1º andar, Sala 08, São Paulo/SP, na
condição de subsidiária integral da Tray Tecnologia em Ecommerce Ltda., CNPJ/ME 08.844.842/0001-31, com sede social
em Marília/SP, JUCESP NIRE 35.220.905.249. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Willians Cristiano
Marques, Secretário: Eduardo Peixoto Ferreira Leite. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias, quais
sejam: [A] ratiﬁcação de contabilizado Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social (“AFAC”) unilateralmente
realizado por sua acionista controladora TrayTecnologia no corrente exercício social de 2021, com base no balancete
mensal levantado em 30/09/2021 e no consolidado montante global de R$ 2.300.000,00, já integralizado em moeda
corrente nacional e a ser incrementado no atual capital social da Companhia mediante emissão paritária de 2.300.000
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; [B] alteração na defasada expressão do atual capital social
então contemplado no caput do “Artigo 5º do seu Estatuto Social, [C] outros assuntos do interesse geral da Companhia
e/ou sua única acionista controladora TrayTecnologia. Deliberações Aprovadas: [A] ratiﬁcação do AFAC
inquestionavelmente realizado por sua acionista controladora TrayTecnologia no passado mês de setembro do presente
exercício social do ano de 2021 e com base no balancete mensal levantado em 30/09/2021, no valor consolidado a ser
efetivamente contabilizado de R$2.300.000,00, mediante a emissão de 2.300.000 novas ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal e segundo os termos do Boletim de Subscrição; [B] alteração e regularização na defasada expressão
do capital social contemplado no caput do “Artigo 5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e Das Ações” de seu Estatuto
Social, mediante emissão, subscrição e integralização de 2.300.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal por parte de sua acionista controladora unipessoal TrayTecnologia e por intermédio da conversão do contabilizado
AFAC ratiﬁcado neste ato acima e no ora valor arbitrado para aproximada referência contábil de R$ 1,00 por nova ação
ordinária nominativa e sem valor nominal integralizada no capital social desta Companhia no âmbito desta deliberação;
sendo certo que, o Capital Social de R$17.676.821,58 e anteriores 16.692.781 ações, sendo 13.369.716 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal e 3.323.065 ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, para os atuais
R$19.976.821,58, então representados por 18.992.781 (ações de emissão da Companhia, sendo 15.669.716 ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal e 3.323.065 ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, totalmente
subscritas e integralizadas, segundo nova redação: Artigo 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$19.976.821,58, dividido em 18.992.781 ações, sendo 15.669.716 ações ordinárias e nominativas e
3.323.065 ações preferenciais nominativas, ambas as classes sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.
(...)” [C] adicionalmente, convalidações das autorizações pretéritas para os Administradores/Diretores da Companhia e
de suas controladas praticarem todos os atos necessários à consecução das deliberações ora aprovadas; e, ainda, elucidase que todos os demais termos e condições contemplados no vigente Estatuto Social da Companhia e não eventualmente
modiﬁcados de maneira expressa no âmbito desta AGE são solenemente ratiﬁcados. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, SP, 08.10.2021. Acionista controladora TrayTecnologia (por seus correspondentes representantes legais infra).
JUCESP 512.369/21-5 em 25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO I.DATA, HORA e LOCAL – 08.10.2021, às 17h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
(“Companhia”), sita na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiaí-SP. II.PRESENÇA – presentes
os membros do Conselho de Administração da Sociedade, os Conselheiros representantes da acionista
Furnas Centrais Elétricas S/A, Sr. Jairo Machado de Oliveira e Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, o
Conselheiro representante da acionista Copel GeT, Sr. Carlos Eduardo Moscalewsky, e os Conselheiros
Independentes, Sr. Antonio Pereira dos Santos Filho, Sra. Flávia Menegotto Battisti e Sr. Carlos Alberto
Marques da Silva. Ausente o Conselheiro de Administração representante da acionista Furnas Centrais
Elétricas S/A, Sr. Victor Hugo GoesRicco; e, como convidados, o DiretorPresidente da MSG, Sr. José
Jurhosa Junior, o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei
CarvalhoAlves, e a Diretora de Administração e Compliance da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos; os
Conselheiros Fiscais da MSG, Sr. Arion Rolim Pereira, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria e Sr. Luiz Eduardo
Marques Moreira, sendo que todos os presentes participaram por videoconferência, conforme previsto pelo
Artigo 29, §2º, do Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de contingências aplicado em razão do Covid19. III.COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade. IV.ORDEM DO DIA –1) PRCA MSG.051.2021: Deliberar sobre: (a)
a liquidação antecipada do saldo da dívida objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
n.º 17.2.0371.1, celebrado em 30 de novembro de 2017, entre a Companhia, Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES (“BNDES”) e os fiadores ali identificados, conforme aditado em 12 de abril de
2020 e 24 de julho de 2020 (“Contrato de Financiamento”), com recursos decorrentes da Oferta Restrita
(conforme definido abaixo); (b) realização da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, em 3 (três) séries, no valor total de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais)
da Companhia, por meio de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de
garantia firme de colocação (“3ª Emissão”, “Debêntures” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (c) a
constituição de cessão fiduciária, em garantia das obrigações decorrentes das Debêntures, sobre os direitos
creditórios decorrentes e emergentes (i) do Contrato de Concessão nº 01/2014, celebrado entre a Companhia,
a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Furnas Centrais Elétricas
S.A. (“Furnas”) e Copel Geração e Transmissão S.A. (“Copel GT”), em 14 de maio de 2014, conforme aditado
(“Contrato de Concessão”); (ii) dos contratos de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica
previstos no Contrato de Concessão, no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão n° 012/2014,
firmado entre a Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (“ONS”), em 11 de julho de 2014
e nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS, as concessionárias
de transmissão e os usuários do sistema de transmissão, incluindo a totalidade da receita proveniente da
prestação dos serviços de transmissão; e (iii) de determinadas contas bancárias (“Cessão Fiduciária”), a ser
compartilhada entre os Debenturistas da 3ª Emissão e os debenturistas da segunda emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional da
Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional,
em Série única, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A.” (“Debenturistas da 2ª Emissão”, “2ª Emissão” e “Escritura da 2ª Emissão”, respectivamente);
(d) a autorização de pagamento doWaiverFee (conforme definido abaixo) aos Debenturistas da 2ª Emissão,
em função das matérias aprovadas pelos Debenturistas da 2ª Emissão em sede da Assembleia Geral de
Debenturistas da 2ª Emissão realizada em 24 de setembro de 2021 (“AGD”), e a ratificação das demais
matérias aprovadas pelos Debenturistas da 2ª Emissão em sede da AGD, incluindo, mas não se limitando,
a celebração do 2º aditamento à Escritura da 2ª Emissão, do Contrato de Compartilhamento e dos Contratos
de Garantia nos termos previstos na AGD;(e) observado o Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria
da Companhia, sem a necessidade de novas aprovações societárias, a praticar todo e qualquer ato, celebrar
quaisquer contratos e/ou instrumentos e respectivos aditamentos necessários à contratação dos coordenadores
da Oferta Restrita (podendo, inclusive, negociar o pagamento de comissões aos coordenadores), à realização
da emissão das Debêntures, da Oferta Restrita e da constituição da Cessão Fiduciária e demais garantias
relativas às Debêntures; (f)a ratificação de todos os atos anteriormente praticados pela Diretoria da Companhia
no âmbito da 3ª Emissão e da 2ª Emissão. V.DELIBERAÇÃO – Os Senhores Conselheiros tomaram as
seguintes deliberações:1) PRCA.MSG.051.2021- O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia realizou
apresentação sobre a matéria, destacando que a operação se destina à reestruturação da dívida de longo
prazo da Cia., via quitação do contrato com o BNDES, com os recursos oriundos da 3ª Emissão. Que a
operação proverá o caixa da MSG com os recursos necessários ao seu equilíbrio de curto e longo prazo, que
garantirá o atendimento aos covenants da 2ª Emissão, que dispensará novos aportes das acionistas, que
reequilibrará, em parte, a equação equity/debt do projeto e que ainda disponibilizará recursos para redução
de capital. Apresentou, ainda, histórico das ações que foram até agora tomadas pela MSG e suas acionistas
para a viabilização da emissão.Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada
e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.051/2021 e
encaminhamento do assunto, no que for de competência de aprovação das acionistas, à aprovação
em Assembleia Geral de Acionistas. VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a sessão, sendo lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo
todos os seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da reunião
remotamente.Mesa: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto - Presidente, Marina Lima Nogueira – Secretária.
Conselho de Administração: Jairo Machado de Oliveira, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Carlos
Eduardo Moscalewsky, Antonio Pereira dos Santos Filho, Flávia Menegotto Battisti, Carlos Alberto Marques
da Silva. Convidados: José Jurhosa Junior, Joerlei Carvalho Alves, Eduardo Henrique Garcia, Mariceli
Schmidt dos Santos, Arion Rolim Pereira, Rodrigo Figueiredo Soria, Luiz Eduardo Marques Moreira Jucesp nº 512.890/21-3 em 25/10/2021.
Gisela SimiemaCeschin - Secretária Geral

Edital de 1° e 2° Praças de bem imóvel e de intimação dos executados FLORENTINO TRUFILHO (CPF nº
143.084.608-91), FRANCISCO LUIZ MACHADO casado com ROSA DA COSTA MACHADO (CPF
comum nº 229.036.437-00). O Dr. Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael, MM Juíz de Direito da 34ª Vara Civel
do Foro Central/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praças do bem imóvel,
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, que, por esse r. Juízo processam-se os autos da
Ação Execução, ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO ROGER ZMEKHOL, Processo nº 008132243.2017.8.26.0100, 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 a praça será realizada por meio eletrônico, com
fulcro no artigo 879 do Código de Processo Civil e regulamentada pelo Provimento CSM 1625/2009 do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª Praça terá
início no dia 16/11/2021 às 14:00 horas e término dia 19/11/2021 às 14:00 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 1º Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 19/11/2021
às 14:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 15/12/2021, às 14:00 horas.
Em segunda praça, 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
60% (sessenta por cento), não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único
do Novo CPC. As praças serão conduzidas 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, através 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 com
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 das praças/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
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. Bem: Os direitos
aquisitivos de propriedade de Florentino Trufilho no Conjunto 2001 no 20º andar do Edificio Roger
Zmekhol, na Rua Tabatinguera, nºs 140 e 156, no 2º subdistrito Liberdade, contribuinte nº 005.076.20313,com área real e total de 45,38m², sendo 32,65m² de área privativa e 12,73m²de área comum e a correspondente
fração ideal de terreno de 0,140%. Objeto da matricula 39.140 do 1º CRI/SP. Avaliação R$ 181.039,03
(março/2019), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária
do TJ/SP. Consta do Av. 05 da matricula 39.140 – penhora perante a 28º Vara Civel, processo nº 009485798.2001.8.26.0100, em que Raquel Peressin move em face de Florentino Trufilho, divida no valor de R$
140.906,33. ConformeAv. 7 consta ação de Execução em trâmite pela 7º Vara Civel, processo nº 111490077.2017.8.26.0100, requerida pelo Condominio Edificio Roger Zmekhol em face do executado, para cobrança
de R$ 51.778,58 (base 06/2020).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). Adjudicação - Na hipótese de
adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro
Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento), conforme art. 7º, § 3º Resolução 236/2016 CNJ.
Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou
celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para
o praça, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa
quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e
dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Consta débito junto a
Prefeitura Municipal de São Paulo na ordem de R$ 27.980,36, e R$ 733,04, e débito exequendo de R$
150.232.63. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 07 de outubro
de 2021. Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael – Juiz de Direito

CNPJ nº 35.210.436/0001-90 - NIRE 35.300.554.132
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 31.08.2021
Data, hora, local: 31.08.2021, 11hs na sede social, Alameda Rio Negro, 585, Bloco A, conjunto 13, Parte, Alphaville
Industrial, CEP 06454-000, Barueri/SP. Convocação e Presença. Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, Lei
6.404/76 (“Lei das S.A.”) e conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
Composição da Mesa. Presidente: Alexandre Ferrari; Secretário: Wellington Safﬁr. Ordem do Dia. Discutir e deliberar sobre: (i) a ratiﬁcação da contratação da RSM BPS SP Serviços Contábeis Sociedade Simples Ltda., sociedade estabelecida em Barueri, na Alameda Araguaia, 2.190, sala 1608, 16º andar, CNPJ 33.533.483/0001-49, registrada no CRC/SP nº 2SP040.522/O-7, representada pelo seu sócio, Sr. Márcio Soares de Campos, contador, RG nº
28.279.973-4, CPF nº 265.433.338-80 e no CRC/SP nº 1SP245.118/O-7, residente e domiciliado em São Paulo/SP com
o escritório no mesmo endereço da Avaliadora (“Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação na data base de 02.08.2021 (“Laudo de Avaliação”) do acervo líquido cindido da Payments Holding S.A., sociedade anônima, com sede social na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 3º andar, conjunto
31/32, Edifício Padauiri, CEP: 06454-000, Alphaville, Barueri/SP, CNPJ/ME nº 26.917.126/0001-19, com o seu Estatuto
Social arquivado perante a JUCESP NIRE 35.300.504.879 (“Payments”), a ser incorporado pela Companhia (“Incorporação”); (ii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iii) a ratiﬁcação do “Protocolo e Justiﬁcação de Cisão Parcial da
Payments Holding S.A. e Incorporação do Acervo Cindido por TVPAY Instituição de Pagamentos S.A..” celebrado pelas
administrações da Companhia e da Payments, constante do Anexo I a esta ata (“Protocolo”); (iv) a proposta da Incorporação do acervo cindido da Payments pela Companhia; (v) o aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação; (vi) a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (vii) a
ratiﬁcação dos demais artigos do Estatuto Social não expressamente alterados; e (viii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas. Deliberações. Após a análise das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram por unanimidade:
(i) Avaliadora. Ratiﬁcar a contratação da Avaliadora como empresa especializada responsável pela elaboração do
Laudo de Avaliação; (ii) Laudo de Avaliação. Tendo em vista sua indicação ad referendum dos acionistas da Companhia e da Payments, a Avaliadora se antecipou no trabalho de elaboração do Laudo de Avaliação, apurando que o
valor patrimonial do acervo líquido a ser cindido da Payments na data base de 02.08.2021 é de R$ 230.730,19 (“Acervo Cindido”). Desta forma, resolvem os acionistas aprovar na íntegra o Laudo de Avaliação que é anexo ao Protocolo; (iii) Protocolo. Ratiﬁcar a celebração do Protocolo; (iv) Incorporação. Aprovar a proposta de Incorporação nos
termos e condições estabelecidos no Protocolo. Os acionistas declaram que, nos termos dos Artigos 229, §1º, 1ª parte
e 233, §único, da Lei das S.A., efetivada a Incorporação, a Companhia sucederá a Payments apenas nos direitos e obrigações a ela transferidos como parte do Acervo Cindido, sem solidariedade com a Payments. (v) Aumento do Capital Social. Aprovar, em decorrência da Incorporação, o aumento do capital social da Companhia no montante total de
R$ 200.347,00, mediante a emissão de 200.347 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de
emissão de R$ 1,00 por ação, ﬁxado nos termos do artigo 170, §1º, I e II, da Lei 6.404/76, as quais são, nesta data,
subscritas pelos novos acionistas da Companhia Alexandre Ferrari, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG nº 22.433.830-4 SSP/SP, CPF/ME nº 131.950.318-76, residente e domiciliado em Cotia/SP, Rua Das 5 Pontas, 163,
CEP 06706-230; (b) Paulo Renato Della Volpe, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.948.675 SSP/SP e CPF/ME
nº 119.360.868-67, residente e domiciliado à Rua Alberto Macchi nº 40 - Apartamento 32 D - Ille de France - Campinas/SP, CEP 13032-801; (c) José de Carvalho Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 24.227.599-0 SSP/SP,
CPF/ME nº 122.943.998-62, residente e domiciliado em Indaiatuba/SP, Rua Professor Milton Leme do Prado, 621, Solar do Itamaracá, CEP 13333-380; (d) Eduardo Kisahleitner, brasileiro, casado, empresário, RG nº 25.188.853-8 SSP/
SP, CPF/ME nº 258.486.598-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, Rua Borba Gato, nº 331 - apartamento 212 Ediﬁcio Acácia - CEP 04747-030; (e) José Ildefonso Coronel, americano, administrador de empresas, CPF/ME nº
234.115.288-00, passaporte Americano nº 530886208, residente e domiciliado em 4467, Fox Glove Ln, Weston, Flórida, 33331-4000, Estados Unidos da América; e (f) Carlos Henrique Cera, brasileiro, empresário, casado, RG nº
30.505.978-6 SSP/SP, CPF/ME nº 216.380.578-69, residente e domiciliado na Rua Advogada Maria de Lurdes Ferreira
Pimentel, nº 473, Residencial Arosa, Swiss Park, em Campinas/SP, CEP 13049-336; e integralizadas mediante a versão
do Acervo Cindido, nos termos do Artigo 223, §2º e do Artigo 229, §1º da Lei das S.A. (v).1. Conforme exposto acima,
em decorrência da incorporação do Acervo Cindido da Payments por esta Companhia, e tendo em vista que parte do
Acervo Cindido corresponde às ações de emissão da própria Companhia, de titularidade da Payments, o valor do aumento do capital social da Companhia em decorrência da presente operação de cisão correponderá ao valor do Acervo Cindido (R$ 230.730,19) menos o valor do investimento detido pela Payments na Companhia (R$ 30.382,98), totalizando (R$ 200.347,21). Por não perfazer o valor necessário para a emissão de 1 ação de emissão da Companhia, os
acionistas concordam que o montante excedente de R$ 0,21 resultante da incorporação do Acervo Cindido da Payments pela Companhia, será alocado à reserva para futuro aumento de capital da Companhia. (v).2. Consequentemente, o capital social passará dos atuais R$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, para R$ 300.347,00, dividido em 300.347 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. (vi) Alteração do Estatuto Social. Em decorrência das deliberações aprovadas acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$|300.347,00, dividido
em 300.347 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.”. (vii) Ratiﬁcação dos Demais Artigos do Estatuto Social. Permanecem em pleno vigor e efeito todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia que não
foram expressamente alterados pela presente; e (viii) Atos da Administração. A administração da Companhia ﬁca
autorizada a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários à implementação e efetivação da Cisão Parcial ora aprovada. Lavratura e encerramento: nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., e encerrada a AGE da Companhia. Após
lavrada, a presente ata foi lida e achada conforme, sendo assinada pelo Presidente e Secretário da Assembleia Geral
Extraordinária - Presidente: Alexandre Ferrari; Secretário: Wellington Safﬁr - e pela única acionista representando a totalidade do capital social: Payments Holding S.A. (p. Alexandre Ferrari). Certiﬁco, para os devidos ﬁns, que a presente é
cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Barueri/SP, 31.08.2021. Mesa: Alexandre Ferrari - Presidente e Wellington
Safﬁr - Secretário. JUCESP nº 513.075/21-5 em 27.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Daniel Barbosa Ferreira Tito, foi lhe
apresentado, para registro, a escritura de 31 de agosto de 2021, do 03º Tabelião de
Notas desta Capital (livro 3.628/págs. 117/121), pela qual ANDRÉA CRUZ FERRAZ
DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, maior, médica, portadora da carteira de identidade,
RG nº 32.836.694-SSP/SP, CPF nº 357.008.498-10, residente e domiciliada na Avenida
Onze de Junho nº 977, Saúde, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os
artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com
a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM APARTAMENTO nº 171, localizado no 17º
andar do Edifício Golden Tower, situado na Avenida Onze de Junho nº 977, no 21º
Subdistrito – Saúde, com a área privativa de 100,2900m², área comum no edifício de
23,9358m², área comum de lazer e paisagismo (descoberta) de 16,9549m², área
comum de garagem (inclusive espaços de circulação, manobras e vaga do zelador) de
49,5635m², área total de 190,7442m², fração ideal no terreno de 1,19048% ou
0,0119048%, cabendo-lhe o direito ao uso, sem preferencia de tamanho e localização
de 02 vagas indeterminadas para carros de passeio, localizadas na garagem coletiva
situada nos 1º, 2º e 3º subsolos do edifício, que serão operadas por manobrista.
Perfeitamente registrado sob o n° 07 na matrícula n° 168.080, em data de 14 de
outubro de 2021. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na
imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo,
15 de outubro de 2021.
EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 05/11/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – 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 11-27912274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo
comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 755 – Contrato: 113684119321-8 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARIA DE LOURDES CONCEICAO FERREIRA, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, SECRETARIA, RG. 6.555.866-SP, CPF: 698.210.898-87 E LUCIA DE
FATIMA FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, COMERCIARIA, RG.
8.328.393-SP, CPF: 761.204.068-91. Imóvel sito à: RUA FRANKLIN DO AMARAL, Nº
1.051, APARTAMENTO Nº 41, 4º ANDAR, EDIFÍCIO PAPOULA, BLOCO A, DO
RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA E VAGA INDETERMINADA, INDIVIDUAL E
DESCOBERTA SUJEITA AOAUXILIO DE MANOBRISTA, LOCALIZADA NO PAVIMENTO
TÉRREO, DO RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA, 8º SUBDISTRITO SANTANA,
SÃO PAULO/SP. Apartamento sob nº 41, contendo a área útil ou privativa de 42,60
metros quadrados, área comum de 33,261 metros quadrados, área total de 75,861
metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 0,8197%. VAGA
INDETERMINADA, INDIVIDUAL E DESCOBERTA, contendo a área útil e total de
17,132 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 0,0824%.
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS
E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 975.697,50
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 222.000,00
São Paulo, 16 de Outubro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
16, 26/10 e 05/11/2021

SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS DA
MP2 PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 05.386.535/0001-66
Ficam os acionistas da MP2 Participações S/A convocados para a Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 16/11/2021, às 11h00, em primeira convocação,
quando será instalada com a presença de acionistas que representem no mínimo 1/4
(um quarto) do total de votos conferidos pelas respectivas ações, na Av. Paulista,
1048, 3º andar, cj 32, bairro Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-100, para discutir
e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Eleição da Diretoria para o próximo
mandato: 2021/2024; (ii) Outros assuntos de interesse da companhia. São Paulo, 3 de
novembro de 2021.
Moacir Alves Palmeira - Diretor Geral
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária da
FEDERAÇÃO PAULISTADE TAMBORÉU a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021
às 19.00 horas com o número legal ou às 20.00 horas com qualquer número na sede
do Ipê Clube sito na Rua Ipê, nº 103, nos termos do Estatuto Social, para votar a
seguinte ordem do dia: 1) Eleição da nova diretoria e membros do conselho fiscal
para o biênio de 2021/2023; 2) Aprovação das contas do biênio 2019/2021; 3) Aprovação
da previsão orçamentária para 2022; 4) Aprovação do calendário para 2022; 5) Alteração
do Estatuto Social; 6) Elaboração do ranking do Tamboréu; 7) Mudança da sede da
Federação; 8) Ingresso de clubes na Federação; 9) Convalidação dos atos praticados
durante a pandemia; 10) Demais assuntos de interesse dos associados. São Paulo, 04
de novembro de 2021. FRANCISCO JOSÉ DE CASTRO SILVA. Presidente da FPT
13ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1113370-67.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANDRA MARINA
VIEIRA DE SOUSA, CPF/MF nº 010.616.228-43, Ação: Execução de Título Extrajudicial, proposta por Polico
Comercial de Alimentos Ltda, objetivando o recebimento de R$ 9.157,57 (11/2019) representada por Duplicata,
e não localizada a requerida, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na
petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo,
sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de t rês dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo
apresente embargos no prazo de quinze dias. Afixe - se e Publique-se na forma da lei. NADA MAIS. São
Paulo-SP.
J – 05 e 06/11

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1038305-03.2018.8.26.0100 ( U-535 ) A Dra.
Juliana Forster Fulfaro, 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 Rafhael Stamato e
s/m Maria Tardia Stamato, Antonio Joaquim Martinez, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Morellato
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Padre
Machado nº 254, Saúde - São Paulo - SP , com área total de 389,82 m², contribuinte n. 042.132.0050-7(Parte),
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. São Paulo-SP.
J – 05 e 06/11
3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1001889-87.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO AURÉLIO
BUENOS AIRES, C.P.F. nº 229.358.128-71, que foi ajuizada ação Busca eApreensão emAlienação Fiduciária
com pedido liminar, relativa ao bem: VEICULO MARCA: CITROEN TIPO: C3MODELO: PICASSO GLX
(PARIS) 1.5 8V FL4P CHASSI: 935SDYFYYEB531671 COR: VERMELHA ANO: 2013/2014 PLACA:
FMP4612 - RENAVAM:589963139. Deferida a medida liminar, o bem objeto da ação foi apreendido. Estando
o requerido em local incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para pagar a integralidade da dívida
pendente (valor das prestações vencidas e vincendas, acrescido dos encargos contratuais moratórios, além
das custas judiciais e honorários advocatícios de 10%), no prazo de 05 (cinco) dias (DLnº 911/69, artigo 3º,
§ 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
presunção de verdade do fato alegado pelo autor, ambos a fluir após o prazo de 20 dias supra, nos termos do
artigo 257 do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J – 05 e 06/11

MATA DE SANTA GENEBRATRANSMISSÃO S.A.
Companhia Fechada - NIRE 35.3.0055720-4 - CNPJ/MF nº 19.699.063/0001-06
CERTIDÃO - EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 055/2021 - Certifico, para
os devidos fins, que, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 14:30, a Diretoria
Executiva da Mata de Santa Genebra se reuniu na Sede da MSG – Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.,
na Av. Jundiaí, 1.184, 5º Andar, Anhangabaú, Jundiaí-SP. Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretorpresidente, Sr. José Jurhosa Junior. Presentes os demais Diretores da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia,
Sr. Joerlei Carvalho Alves e Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, sendo que todos os presentes participaram
através de videoconferência, conforme deliberação constante da REDIR 012/2020, em virtude do plano de
contingências aplicado em razão do Covid-19. A Diretoria Executiva da Mata de Santa Genebra Transmissão
S.A., no uso de suas atribuições, DELIBEROU: 1) PRD.MSG.082.2021 - Propõe-se à Diretoria Executiva
aprovar em seu nível de competência, submeter para deliberação do Conselho de Administração da Sociedade,
para posterior encaminhamento à aprovação final em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE):
a) A celebração, pela Administração da Companhia, dos instrumentos a seguir listados, todos relacionados
à efetivação da 3ª Emissão de Debêntures da MSG, nos termos e condições das minutas em anexo: a.1.
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças que entre si fazem
a Mata de Santa GenebraTransmissão S.A., a SimplificPavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Caixa Econômica Federal; a.2.
Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças vinculado à Segunda e Terceira Emissões de
Debêntures da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A; a.3. Contrato de Coordenação, Colocação e
Distribuição Pública, com esforços restritos, em Regime de Garantia Firme de Colocação, da 3ª (Terceira)
Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em três séries, da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A.; a.4. Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, que entre si fazem a Copel Geração
e Transmissão S.A., Furnas - Centrais Elétricas S.A., SimplificPavarini Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e Pentágono S.A. Distribuidora deTítulos e Valores Mobiliários, com interveniência da Mata
de Santa Genebra Transmissão S.A.; a.5. Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de
Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com
garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 3 (três) séries, para distribuição pública, com esforços
restritos, da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.; b)A redução do capital da Companhia, em volume
de até R$ 350 milhões, nos termos doArt. 173 da Lei 6.404/76, conforme Relatório Técnico MSG.DF.007/2021
(anexo 8.1), o qual identifica a possibilidade de excesso de capital, após a liquidação da operação da 3ª
emissão de debêntures e o pré-pagamento do BNDES, ficando a efetivação da redução vinculada à: b.1.
Liquidação da 3ª Emissão de Debêntures; b.2. Obtenção de anuência prévia da ANEEL, a ser providenciada
pela Diretoria da Sociedade; b.3.Autorização dos debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures da MSG, via
Assemblaria Geral de Debenturistas (AGD), b.4. Exoneração das garantias oferecidas pela MSG e suas
acionistas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 17.2.0371.1.; b.5. Obtenção, junto aos colegiados da
Companhia (Diretoria Executiva, Comitê de Auditorias Estatutário, Conselho de Administração e Conselho
Fiscal), de autorização para efetivação da redução, mediante estudos técnicos conclusivos que demonstrem
a razoabilidade do volume a ser reduzido e cujo valor preciso só poderá ser auferido após o desfecho da 3ª
Emissão de Debêntures - O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de
competência, a PRD MSG.082/2021 e seu encaminhamento ao Conselho de Administração da MSG.
Jundiaí, 08 de outubro de 2021.
Marina Lima Nogueira – Secretária

MATA DE SANTA GENEBRATRANSMISSÃO S.A.
Companhia Fechada - NIRE 35.3.0055720-4 - CNPJ/MF nº 19.699.063/0001-06
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 056/2021 - I.DATA, HORA e LOCAL: 08/10/2021, às 14:30, na Av.
Jundiaí, nº 1184, 5º andar – Anhangabaú, Jundiaí-SP. II.PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria,
sendo que todos os presentes participaram por videoconferência, conforme deliberação constante da REDIR
012/2020, em virtude do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19. III.COMPOSIÇÃO DA
MESA : Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por
unanimidade.IV.ORDEM DO DIA: 1. PRD.MSG.084.2021 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar, em seu
nível de competência, e submeter para deliberação do Conselho de Administração da Sociedade: (a) a
liquidação antecipada do saldo da dívida objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
n.º 17.2.0371.1, celebrado em 30 de novembro de 2017, entre a Companhia, Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES (“BNDES”) e os fiadores ali identificados, conforme aditado em 12 de abril de
2020 e 24 de julho de 2020 (“Contrato de Financiamento”), com recursos decorrentes da Oferta Restrita
(conforme definido abaixo); (b) realização da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, em 3 (três) séries, no valor total de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais)
da Companhia, por meio de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de
garantia firme de colocação (“3ª Emissão”, “Debêntures” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (c) a
constituição de cessão fiduciária, em garantia das obrigações decorrentes das Debêntures, sobre os direitos
creditórios decorrentes e emergentes (i) do Contrato de Concessão nº 01/2014, celebrado entre a Companhia,
a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Furnas Centrais Elétricas
S.A. (“Furnas”) e Copel Geração e Transmissão S.A. (“Copel GT”), em 14 de maio de 2014, conforme aditado
(“Contrato de Concessão”); (ii) dos contratos de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica
previstos no Contrato de Concessão, no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão n° 012/2014,
firmado entre a Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (“ONS”), em 11 de julho de 2014
e nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS, as concessionárias
de transmissão e os usuários do sistema de transmissão, incluindo a totalidade da receita proveniente da
prestação dos serviços de transmissão; e (iii) de determinadas contas bancárias (“Cessão Fiduciária”), a ser
compartilhada entre os Debenturistas da 3ª Emissão e os debenturistas da segunda emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional da
Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional,
em Série única, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A.” (“Debenturistas da 2ª Emissão”, “2ª Emissão” e “Escritura da 2ª Emissão”,
respectivamente); (d) a autorização de pagamento do WaiverFee aos Debenturistas da 2ª Emissão, em função
das matérias aprovadas pelos Debenturistas da 2ª Emissão em sede da Assembleia Geral de Debenturistas
da 2ª Emissão realizada em 24 de setembro de 2021 (“AGD”), e a ratificação das demais matérias aprovadas
pelos Debenturistas da 2ª Emissão em sede da AGD, incluindo, mas não se limitando, a celebração do 2º
aditamento à Escritura da 2ª Emissão, do Contrato de Compartilhamento e dos Contratos de Garantia nos
termos previstos na AGD; (e) observado o Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria da Companhia,
sem a necessidade de novas aprovações societárias, a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer
contratos e/ou instrumentos e respectivos aditamentos necessários à contratação dos coordenadores da
Oferta Restrita (podendo, inclusive, negociar o pagamento de comissões aos coordenadores), à realização
da emissão das Debêntures, da Oferta Restrita e da constituição da Cessão Fiduciária e demais garantias
relativas às Debêntures; (f) a ratificação de todos os atos anteriormente praticados pela Diretoria da Companhia
no âmbito da 3ª Emissão e da 2ª Emissão.V.ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS: 1. PRD.MSG.084.2021
- O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia realizou apresentação sobre a matéria, destacando que
a operação se destina à reestruturação da dívida de longo prazo da Cia., via quitação do contrato com o
BNDES, com os recursos oriundos da 3ª Emissão. Que a operação proverá o caixa da MSG com os recursos
necessários ao seu equilíbrio de curto e longo prazo, que garantirá o atendimento aos covenants da 2ª
Emissão, que dispensará novos aportes das acionistas, que reequilibrará, em parte, a equação equity/debt
do projeto e que ainda disponibilizará recursos para redução de capital. Apresentou, ainda, histórico das
ações que foram até agora tomadas pela MSG e suas acionistas para a viabilização da emissão. O Colegiado
de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD MSG.084/2021 e seu
encaminhamento ao Conselho deAdministração da MSG. VI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será assinada
eletronicamente, surtindo todos os seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que
participaram da reunião remotamente. Mesa:José Jurhosa Júnior – Presidente. Marina Lima Nogueira –
Secretária. Diretoria:José Jurhosa Júnior - Diretor-Presidente e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário;
Eduardo Henrique Garcia - Diretor Financeiro e Diretor de Contratos;Joerlei Carvalho Alves - Diretor
Técnico; Mariceli Schmidt dos Santos - Diretora de Administração e Compliance.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Erisvanio Alves dos Santos, foi lhe apresentado,
para registro, a escritura de 15 de setembro de 2021, do 02º Tabelião de Notas da
Capital-SP (livro 3.133/págs. 365/368), pela qual LAURINDO ANTONIO ROZANTE
JÚNIOR, RG nº 16.947.694-SSP/SP e CPF nº 083.197.878-31, e sua mulher GISELE
BARBOSA LOPES, RG nº 16.647.583-SSP/SP e CPF nº 112.052.178-51, brasileiros,
casados no regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77,
empresários, domiciliados nesta Capital, residentes na Avenida Itacira nº 211, Planalto
Paulist a, INSTITUIRAM EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73,
o imóvel consistente em um prédio com a área construída de 354,00m² e respectivo
terreno , medindo 10,00m de frente, por 40,00m da frente aos fundos, encerrando a
área total de 400,00m², confrontando de um lado com Alexandra Wainstein, por outro
lado e nos fundos com a Comp anhia Territorial Paulista S/A, achando-se localizado na
Avenida Itacira entre as Alamedas Sorimans e Itacaunas, na altura dos fundos da
residência de nº 2.655 da Avenida da Indianópolis, o qual dista cerca de 100,00m da
Avenida Indianópolis, situado na Avenida Itacira, nº 2.111, em Indianópolis – 24º
Subdistrito, registrado sob o n° 06 na matrícula n° 96.889, em data de 24 de outubro
de 2019, neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado,
que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste,
na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo,
29 de outubro de 2021.

Jornal O DIA SP
Mondo Holding S.A. – CNPJ/ME nº 32.754.215/0001-94 – NIRE 35.300.531.434
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Mondo Holding S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 12 de novembro de 2021, às 9h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989 – Vila Olímpia, Blue Tree Premium,
São Paulo/SP, CEP 04538-133, a fim de deliberarem sobre: (i) aumento do capital social da Companhia no valor de
R$ 30.000.000,00, através da emissão de novas ações; (ii) preço de emissão e quantidade das ações a serem emitidas
no aumento do capital social, e o prazo e forma para integralização; (iii) prazo para exercício do direito de preferência
dos acionistas na subscrição do aumento de capital; e (iv) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para
refletir o aumento do capital social. São Paulo/SP, 04 de novembro de 2021. Fernando Manoel Mendes Nogueira e
José Romano Netto – Diretores.
(04, 05 e 06/11/2021)

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Edital de Segunda Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio
Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em
Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 12 de novembro de 2021, às 14:30 horas,
de modo exclusivamente digital e remoto, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625, de
14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a liberação integral dos recursos que
compõem o Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3, no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),
conforme definido na Assembleia Geral de Debenturistas da Emissão realizada em 15 de março de 2021, ficando certo que caso aprovada
a liberação, os Debenturistas concordam com a exclusão, no Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à Conta Reserva
Estática do Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado o item
acima, autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrarem o aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, para refletir
a deliberação tomada na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão detalhados na Proposta de Administração a ser divulgada
pela Emissora em seu site ri.santoantonioenergia.com.br/. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da
disponibilização do sistema eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas acompanhem, se comuniquem e votem na
AGD, conforme disposto no Artigo 7º da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que ela será
realizada exclusivamente de modo digital. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da AGD ou através
do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na
Proposta da Administração referente à AGD disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), e da Emissora (ri.santoantonioenergia.
com.br/) acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade. Os Debenturistas que fizerem
o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital na AGD,
sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo
debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na AGD através de acesso ao link e, cumulativamente,
manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da AGD, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada,
conforme disposto no Artigo 7º, §1º, da ICVM 625. Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na
Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços
eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.br), com cópia ao Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br),
preferencialmente, com 02 (dois) dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da AGD, ou, ainda, até o horário previsto
para realização da mesma, os seguintes documentos: A) quando pessoa física, documento de identidade (Carteira de Identidade Registro
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou
carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); B) quando pessoa
jurídica ou fundos de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo): cópia
de atos societários (contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou cópia simples do
regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente; e C) quando representado por procurador, procuração com
reconhecimento de firma do outorgante ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por
autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de
representante. Em caso de impossibilidade das alternativas acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento
de identidade do outorgante. Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até
24 (vinte e quatro) horas antes da AGD, as instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado
debenturista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail risae@santoantonioenergia.com.br,
preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, para que seja prestado o suporte necessário.
Não poderão participar da AGD os Debenturistas que não encaminharem a relação de documentos acima mencionada. Na data da AGD,
o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e até 15 (quinze) minutos após o
horário de início da AGD, sendo que o registro da presença do debenturista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via
link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 (quinze) minutos do início da AGD, não será possível o ingresso do
debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Emissora recomenda que os Debenturistas acessem
a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na
AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela
mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo
e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD. A Emissora
ressalta que será de responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da
plataforma digital Microsoft Teams e com o acesso à teleconferência. A Emissora não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Emissora. São Paulo,
04 de novembro 2021. Daniel Faria Costa - Diretor Presidente.
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PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação
da 1ª, 2ª e 3ª Série da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “Termo
de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira)
Emissão de CRA da Planeta Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Rural Brasil S.A.”
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se
realizar no dia 24 de novembro 2021, às 14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na
plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa
CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias
constantes na Ordem do Dia: (a) a exclusão do critério de elegibilidade descrito no item 4.1, “h” do Termo de Securitização,
referente à conﬁrmação de que os Devedores (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) concordam, nos termos do
artigo 7º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com a divulgação de
suas informações pessoais para os Titulares de CRA no âmbito da presente Emissão (“Consentimento dos Devedores”).
Caso seja aprovada a exclusão do Consentimento dos Devedores para a divulgação de suas informações pessoais do
critério de elegibilidade descrito no item 4.1, “h” do Termo de Securitização, a Emissora deverá posteriormente solicitar
a Consentimento dos Devedores e até tal fato, anonimizar as informações pessoais para que não possam ser identiﬁcados
ou associadas, direta ou indiretamente ao Devedor, considerando a utilização de meios técnicos disponíveis na ocasião do
tratamento das informações sempre que os Titulares de CRA solicitarem qualquer tipo de informação referente aos Créditos
do Agronegócio; (b) caso seja aprovado o item “a” acima, aprovar retroativamente, a inclusão dos créditos do agronegócio
adicionais cedidos em 30 de agosto de 2021, por meio do Termo de Cessão dos Créditos do Agronegócio Adicionais, sem
a observância do item “h”, da cláusula 4.1., Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão do Termo de Securitização;
(c) aprovar a inclusão no Termo de Securitização de que os recursos objeto de resolução de cessão, na ocorrência de
qualquer dos eventos de resolução previstos na Cláusula Nona - Da Resolução da Cessão de Créditos do Agronegócio, do
“Contrato de Cessão, Promessa de Cessão e Aquisição de Créditos do Agronegócio e Outras Avenças”, celebrado entre a
Rural, a Securitizadora, a ACE Agriculture Collateral Experts Ltda., a Laure Volpon e Deﬁna Sociedade de Advogados, a
Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda. e a Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. em 23 de novembro de 2020
(“Contrato de Cessão”), poderão ser destinados à compra de novos créditos do agronegócios; e (d) autorizar a Emissora,
o Agente Fiduciário e a Rural a realizar a alteração do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão, por meio de
aditamento, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente Assembleia. A Emissora ressalta
que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer número de Titulares de CRA em
Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis dos titulares dos CRA em
Circulação presentes à reunião que representem a maioria dos presentes em Assembleia. Em conformidade com a ICVM
625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um
correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e spestruturacacao@simpliﬁcpavarini.com.br, com os documentos de
representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para ﬁns de veriﬁcação da regular representação,
serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com
foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de
identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida
sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato
social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular
dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura;
b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou
assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à
realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/.
O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com
seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.
com.br e spestruturacacao@simpliﬁcpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de
representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de
início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos
acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por
meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem
à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 04 de novembro de 2021.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

PAYMENTS HOLDING S.A.

CNPJ nº 26.917.126/0001-19 - NIRE 35300504879 - (“Companhia”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.08.2021
1. Data, Horário e Local: 31.08.2021, às 10 horas na sede social da Companhia, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B,
3º andar, conjunto 31/32, Edifício Padauiri, CEP: 06454-000, Alphaville, Barueri/SP. 2. Convocação e Presença.
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e conforme assinaturas constantes do Livro
de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa. Presidente: Alexandre Ferrari; Secretário: Anderson
Lima Alves. 4. Ordem do Dia. Discutir e deliberar sobre: (i) a ratiﬁcação da contratação da RSM BPS SP Serviços
Contábeis Sociedade Simples Ltda., sociedade estabelecida em Barueri, na Alameda Araguaia, 2.190, sala 1608, 16º
andar, CNPJ 33.533.483/0001-49, CRC/SP 2SP040.522/O-7, representada pelo seu sócio, Sr. Márcio Soares de Campos,
contador, RG 28.279.973-4, CPF 265.433.338-80 e no CRC/SP 1SP245.118/O-7, residente e domiciliado em São Paulo/SP
com o escritório no mesmo endereço da Avaliadora (“Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela
elaboração do laudo de avaliação na data base de 02.08.2021 (“Laudo de Avaliação”) do acervo líquido cindido da
Companhia (“Acervo Cindido”) a ser incorporado por TVPAY Instituição de Pagamentos S.A., com sede na
Alameda Rio Negro, 585, Bloco A, conjunto 13 – Parte, Alphaville Industrial, CEP 06454-000, Barueri/SP, CNPJ/ME
35.210.436/0001-90, JUCESP NIRE 35300554132 (“TVPAY”) (“Incorporação”); (ii) a aprovação do Laudo de Avaliação;
(iii) a ratiﬁcação do “Protocolo e Justiﬁcação de Cisão Parcial da Payments Holding S.A. e Incorporação do Acervo Cindido
por TVPAY Instituição de Pagamentos S.A..” celebrado pelas administrações da Companhia e da TVPAY, constante do
Anexo I a esta ata (“Protocolo”); (iv) a proposta de cisão parcial proporcional da Companhia (“Cisão Parcial”),
mediante a versão do acervo cindido da Companhia pela TVPAY; (v) a redução do capital social da Companhia, como
resultado da Cisão Parcial, caso aprovada; (vi) a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia; (vii) a ratiﬁcação dos demais artigos do Estatuto Social não expressamente alterados; e (viii) a autorização
para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações
aprovadas. 5. Deliberações. Após a análise das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram por
unanimidade: (i) Avaliadora. Ratiﬁcar a contratação da Avaliadora como empresa especializada responsável pela
elaboração do Laudo de Avaliação; (ii) Laudo de Avaliação. Tendo em vista sua indicação ad referendum dos acionistas
da Companhia e da TVPAY, a Avaliadora se antecipou no trabalho de elaboração do Laudo de Avaliação, apurando que o
valor patrimonial do acervo líquido a ser cindido da Companhia na data base de 02.08.2021 é de R$ 230.730,19. Desta
forma, resolvem os acionistas aprovar na íntegra o Laudo de Avaliação que é anexo ao Protocolo; (iii) Protocolo. Ratiﬁcar
a celebração do Protocolo; (iv) Cisão Parcial. Aprovar a proposta da Cisão Parcial nos termos do Protocolo. Com tal
aprovação, os acionistas consignam que: (a) a Companhia transferirá à TVPAY a totalidade do Acervo Cindido, composto
pelos elementos patrimoniais indicados no Laudo de Avaliação, quais sejam: (i) 1.483.914 quotas da Maximizar
Empreendimentos e Participações Ltda. e (ii) 100.000 ações da TVPAY e (b) a Cisão Parcial será realizada de
maneira proporcional à participação dos acionistas no capital social da Companhia. (v) Redução do Capital Social. Em
razão da Cisão Parcial, o capital social da Companhia é reduzido no valor de R$ 230.730,19, correspondente ao Acervo
Cindido. Visto que as ações de emissão da Companhia não possuem valor nominal, não haverá cancelamento de ações
decorrentes da redução do capital social. Consequentemente, o capital social da Companhia passará dos atuais R$
5.659.295,00, dividido em 4.664.530 ações, sendo 2.512.946 ações ordinárias e 2.151.584 ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal, para R$ 5.428.564,81, dividido em 4.664.530 ações, sendo 2.512.946 ações ordinárias
e 2.151.584 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. (vi) Alteração do Estatuto Social. Em
decorrência das deliberações aprovadas acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, alteração do caput do Artigo 5º
do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$
5.428.564,81, dividido em 4.664.530 ações, sendo 2.512.946 ações ordinárias e 2.151.584 ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal.” (vii) Ratiﬁcação dos Demais Artigos do Estatuto Social. Permanecem em
pleno vigor e efeito todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia que não foram expressamente alterados pela
presente; e (viii) Atos da Administração. A administração da Companhia ﬁca autorizada a praticar todos os atos e a
assinar todos os documentos necessários à implementação e efetivação da Cisão Parcial ora aprovada. 6. Lavratura e
encerramento: nada mais a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo
130, §1º, da Lei das S/A, e encerrada a AGE da Companhia. Após lavrada, a presente ata foi lida e achada conforme, sendo
assinada pelo Presidente e Secretário da AGE. Mesa: Alexandre Ferrari - Presidente; Gustavo Salvador P. Vidaurre –
Secretário; Acionistas: Alexandre Ferrari, Eduardo Kisahleitner, José de Carvalho Junior, Paulo Renato Della Volpe, Jose
Ildefonso Coronel (p.p. Paulo Renato Della Volpe) e Carlos Henrique Cera. Certiﬁco, para os devidos ﬁns, que a presente é
cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Barueri/SP, 31.08.2021. Alexandre Ferrari - Presidente, Anderson Lima Alves Secretário. JUCESP nº 513.074/21-1 em 27.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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1ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila Prudente - SP. Citação - Prazo 20 dias Processo nº 100804437.2018.8.26.0009 A Doutora Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza da 1ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila
Prudente - SP. FAZ SABER: a ACROX PROCESSOS QUÍMICOS DE METAIS LTDA. EPP (ACROX),
CNPJ nº 05.407.621/0001-08, na pessoa de seus representantes legais, que lhe foi proposta uma Ação de
Procedimento Comum Cível (Prestação de Serviços) por parte de Paranapanema S.A, para que a ré entregue
todos os Manifestos de Transporte de Resídulos (MTR) e Certificados de Destinação de Resíduos
(CDRs)relativos a outubro de 2014 a março de 2017 e não localizados os réus defere-se a CITAÇÃO por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e p ara que, no prazo de 15 (quinze) dias fluídos após o
decurso do prazo do presente edital, contestem a ação ou apresentem resposta. Não sendo contestada, os
réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial nos termos do artigo 257
NCPC. Afixe-se e Publique-se o edital. São Paulo-SP.
J – 05 e 06/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020617-79.2019.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel
Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NIVALTER BRAGA DA SILVA, CPF 30291302823, e
CLECIA PEREIRA DA SILVA, CPF 36038834893, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração /
Manutenção de Posse por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo- CDHU, objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do
imóvel situado à Rua João Domingos Veiga, NR: 53 - Q:14H - L:014, Conjunto Habitacional Prefeito
Prestes Maia, Distrito de Guaianazes, São Paulo-SP, CEP 08490-370, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo conte

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão: 24/11/2021 as: 10:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
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 21/11/66 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 da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante p agar, 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 Cart a de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 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 B50860 - CONTRATO 102534147317 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA
AMIR SOARES DE SOUZA, BRASILEIRO(A), ECONOMISTA , CPF
944.865.308-53, CI 66930182 SP, CASADO (A) COM ELISABETH MARIA
LOSSO DE SOUZA, BRASILEIRO (A), CONTADORA, CPF 944.865.068- 04
CI: 6568344 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO COM DOIS ANDARES E SUBSOLO, A
RUA BERNARDINO DE SENA, Nº 75, 23º SUBDISTRITO - CASA VERDE,
VILA ESTER (ZONA NORTE) EM SAO PAULO, SP, COM 179,03M2,
ENCERRANDO A AREA DE 112,50M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SAO PAULO, 05/11/2021
AR Y ANDRE NETO
05 – 10 - 24/11/2021

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 825.756 em 11 de julho de 2021 a
requerimento de Mo Sal Man, chinesa, divorciada, aposentada, RG nº 4.344.157—9 e
CPF nº 154.213.278-92, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Arapapi nº 35,
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que os autores acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
EXTRAORDINÁRIO, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei
13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando à declaração de domínio sobre o
imóvel, situado na Rua Arapapi nº 35, descrita e caracterizada no memorial descritivo
juntado no procedimento, com a área de 136,54m2, matriculado sob nº 66.196 nesta
Serventia, de propriedade de Ho Yin Tong, Mo Sal Man e Chu Tin Kock, alegando e
comprovando posse mansa e pacifica a mais de 37 anos, de forma continua e
incontestadamente. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos
do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de novembro de 2021. 05 e 20/11
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capit al do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Daniel Barbosa Ferreira Tito, foi lhe
apresentada, para registro, a escritura de 31 de agosto de 2021, do 03º Tabelião de
Notas desta Capit al (livro 3.628/págs. 111/115), pela qual RAFAEL FERNANDES DE
OLIVEIRA, brasileiro, designer de produtos, portador da carteira de identidade, RG nº
45.961.903-SSP/SP, CPF nº 388.546.288-59, casado sob o regime da comunhão
parcial de bens na vigência da lei 6.515/77, com FLÁVIA FERNANDES DE OLIVEIRA,
brasileira, arquiteta, portadora de carteira de identidade, RG nº 38.902.120-9-SSP/SP,
CPF nº 214.750.808-08, residentes e domiciliados na Alameda das Boninas, nº 306,
apartamento nº 144, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711
e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73,
o imóvel consistente em UM APARTAMENTO nº 144, localizado no 14º pavimento do
empreendimento denominado Bella Bonina, situado na Alameda das Boninas nº 306, no
21º Subdistrito – Saúde, com as áreas: privativa 94,00m², comum 64,69², total 175,49²,
coeficiente de proporcionalidade 1,3423 e fração ideal de terreno de 1,3423%, cabendolhe o direito de uso de 02 vagas indeterminadas com a área de 16,80m², inclusas na
área comum, na garagem localizada nos 1º, 2º ou 3º pavimentos. Perfeitamente
registrado sob o n° 05 na matrícula n° 229.601, em data de 16 de dezembro de 2020.
Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local,
reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro
Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 18 de outubro
de 2021.
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André Negrão mira novo top-3 no
encerramento da temporada do WEC

André Negrão em treino das 8
acerto do carro, tentando ser ainda mais competitivos”, disse o
companheiro de Matthieu Vaxiviere e Nicolas Lapierre.
“Como foi na semana passa-

Horas do Bahrein
da, usamos esse primeiro treino
para fazer ajustes no carro. Na
corrida de seis horas, conseguimos avançar com o acerto a partir da sexta-feira, e é o nosso pla-

no para este final de semana”,
seguiu Negrão. “Como a corrida
começa mais tarde, será mais
longa e terminará à noite, é importante termos um carro bem
acertado para todas as condições”, completou o piloto.
A primeira sessão de treinos
livres para a etapa decisiva do
WEC foi realizada na tarde desta
quinta-feira (4), e o trio da Alpine acabou a atividade com o terceiro melhor tempo. A liderança
ficou com o Toyota pilotado por
Brendon Hartley, que tem como
companheiros de equipe Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima.
A sexta-feira (5) do WEC em
Sakhir será das mais movimentadas, com a realização de mais
dois treinos livres e a classificação. As 8 Horas do Bahrein
tem largada marcada para 8h de
sábado.

Kiko Porto tem início positivo com
treinos com Indy Pro em Indianápolis
Foto/ Gavin Baker

Em circuito de sua primeira vitória na USF2000, piloto pernambucano analisa duas sessões positivas no templo do automobilismo americano

Campeão da USF2000 nesta
temporada nos Estados Unidos,
Kiko Porto deu mais um grande
passo rumo à estreia no próximo

degrau do Road To Indy. O pernambucano realizou dois dias de
testes na pista de Indianápolis
com o carro da Indy Pro 2000,

novamente com a equipe DEForce Racing, com a qual conquistou o título da USF neste ano.
“Foram sessões de treino
bem positivas e é sempre bom
voltar a Indianápolis, templo do
automobilismo e justamente a
pista em que conquistei minha
primeira vitória neste ano. Estive sempre rápido e foi a minha
segunda vez acelerando o carro
da Indy Pro. Fiquei muito feliz
pela oportunidade e foi bem bacana de ver como o carro é veloz, freia bem e tem boa tomada
nas curvas”, diz Kiko, que tem
patrocínio do Banco Daycoval.
Com o título conquistado na
etapa de Mid-Ohio no início de
outubro, Kiko Porto recebeu o
prêmio de 440 mil dólares para
usar em sua transição da

USF2000 para a Indy Pro na
temporada 2022. O retrospecto do piloto de 18 anos em
2021 foi bem positivo com
quatro vitórias, dez pódios e
seis pole positions.
“Evoluímos bem durante os
treinos, tanto no acerto do carro como na adaptação rápida do
meu estilo de pilotagem. Já descobri alguns segredos e com
certeza essa experiência vai me
ajudar no início da temporada
no ano que vem”, diz Kiko, que
foi o terceiro colocado no primeiro dia de treinos e esteve
acompanhado pelo coach Beto
Monteiro, piloto da Stock Car
e da Copa Truck.
A temporada 2022 da Indy
Pro será iniciada em St. Pete entre os dias 25 e 27 de fevereiro.

Kartismo: Alberto Otazú vence
DKR Challenge 2021
O sucesso do DKR Challenge 2021 foi comemorado no
pódio do Kartódromo Internacional Aldeia da Serra, em Barueri (SP), com a vitória de Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/AVSP/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/Imab
Metalúrgica/Lazy Kart/DKR
Luvas/Concept Kart/Itasom),
seguido de Augusto Coutinho e
Peterson Nakamura.
“Estou muito feliz em ter
vencido a primeira edição do
DKR Challenge, na frente de
muitos pilotos experientes e
campeões”, comemorou Alberto Otazú. “Quero parabenizar o
Beto Dicker por cumprir os horários e organizar o evento muito bem, e que chegou pra ficar,
tem que se repetir todos os
anos”, continuou. “E tenho que
agradecer muito o meu amigo
Augusto Coutinho, que foi
fundamental para a minha vitória”, completou o campeão do
DKR Challenge 2021, que além
do cheque de R$ 2 mil reais, ganhou um treino de F-4 na equipe
V11 Racing.
“Estou orgulhoso de nosso
evento. Fizemos um trabalho
muito sério em todas as áreas
para que tudo funcionasse bem,
e o resultado foi fantástico”, declarou Beto Dicker, Diretor da
DKR Motorsport. “Quero agra-

decer a confiança e presença de
grandes pilotos, que deram um
show de competitividade e lisura nas disputas, e parabenizar o
Alberto Otazú por entrar em nossa história como o primeiro campeão do DKR Challenge”.
Duas baterias classificatórias e a final
Os inscritos usaram os Super
Kart, de 17 hp de potência, que
foram sorteados entre os pilotos
lastreados em 90 quilos. Na primeira bateria classificatória a
pole position foi de Bruno Souza, seguido de Alberto Otazú,
mas a prova foi muito disputada e com várias trocas de posições. A decisão ficou para a última volta, com Otazú vencendo com a margem de 0s110 sobre Souza. Em terceiro terminou Lucas Freitas, seguido de
Rodrigo Caldeira, Augusto Coutinho e André Magno.
A segunda bateria teve a pole
position de Paulo Sant’Ana, seguido de Rogério Cebola. E de
novo as disputas foram intensas,
já que o circuito permitia bastante vácuo e os concorrentes estavam sempre próximos. E também
desta vez a definição ficou para
os últimos giros, quando Cebola
assumiu a liderança definitivamente, para vencer com 0s264 de
folga sobre Campeão Brasileiro
de F-4 Giuliano Forcolin. Logo

Foto/ Emerson Santos

Evento no Kartódromo Aldeia da Serra foi sucesso de organização e competitividade

Alberto Otazú caminhando para a vitória no DKR Challenge
depois terminaram Sant’Anna,
Anthony Peperone, Jhonny Neves, e Iuri Bustamante.
Para a corrida final foram
selecionados os oito primeiros de cada bateria classificatória. E a pole position ficou
com Alberto Otazú, com Augusto Coutinho ao seu lado.
Na largada o kart de Otazú estava com a embreagem ruim e
entre a curva 1 e 2 ele já havia
caído para oitavo, enquanto
Coutinho assumia a ponta. Na
segunda volta Augusto foi espalhado e voltou atras justamente atrás de Otazú. Ai os
dois am igos foram se ajudando
com vácuo e ultrapassando cada
um dos concorrentes. Na última

volta Augusto ainda perdeu a segunda posição, mas se recuperou
logo em seguida, para chegar
0s916 atrás de Otazú. O pódio foi
formado também por Peterson
Nakamura em terceiro, seguido
de Rodrigo Caldeira, Giuliano
Forcolin e André Magno.
O vencedor do DKR Challenge ganhou um treino de F-4 concedido pela equipe V11 Racing,
além de R$ 2mil em dinheiro. O
vice-campeão levou R$ 1 mil e
o terceiro colocado R$ 500.
Além dos prêmios em dinheiro,
foram sorteados entre os participantes mais de R$ 1 mil em
produtos DKR. Maiores informações: Tel/whatsapp: 1199892.6809

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

(11) 99653-7522

Rally de São Paulo promove
belezas do Vale do Ribeira
Foto/ Victor Eleuterio

André Negrão encerra neste
final de semana a temporada do
Campeonato Mundial de Endurance, o FIA WEC, com a disputa das
8 Horas do Bahrein, corrida marcada para o circuito de Sakhir. O
piloto da Alpine, mais uma vez, é o
único brasileiro no grid da Hypercars, a principal classe da mais importante categoria de corridas de
longa duração do planeta.
“É um final de semana especial, já que fecharemos nosso
primeiro ano atuando nos Hypercars, uma divisão em que tivemos bons resultados, com 100%
de aproveitamento de pódios no
geral, e em que podemos encarar a Toyota”, disse Negrão, que
espera por mais um bom desempenho em Sakhir. “Com a experiência da corrida aqui na semana passada, a gente pode continuar em busca de melhoras no

Foto/ João Filipe

Piloto disputa as 8 Horas do Bahrein, no circuito de Sakhir, e quer terminar o campeonato com 100% de aproveitamento de
pódios

Prova contempla 5 cidades do Vale do Ribeira
Roteiro inédito, numa das PHAT, e o primeiro do Estado
mais belas áreas remanescen- de São Paulo a ser protegido pelo
tes de Mata Atlântica do Bra- IPHAN, tendo seu Centro Histórisil, com forte potencial turís- co tombado como Paisagem Cultico. O Vale do Ribeira, ou tural. A cidade possui o maior caVale do Futuro, é o palco da sario colonial preservado do Estaetapa paulista do Sertões Seri- do de São Paulo, com diversas caes, marcada para 4 a 6 de no- sas, igrejas e casarões, localizados
vembro. A prova terá um total em vielas estreitas de paralelepípede 543km, que vai contemplar dos, possibilitando uma imersão
cinco cidades do Vale do Ri- ao passado do Brasil
beira – Ilha Comprida, Iguape,
Pariquera Açu - LocalizaPariquera Açu, Jacupiranga e da no Litoral Sul paulista, funCananeia – num roteiro exclu- dado por imigrantes europeus
sivo e desafiador.
e com fortes vínculos culturais
A direção técnica se esme- dos colonizadores, tem sua
rou para levantar um roteiro economia baseada na agricultécnico e diferenciado, vai tura e no turismo de saúde mesclar vários tipos de terre- devido à existência do hospino e promover as belezas do tal regional, que atende todo o
Vale do Ribeira. A meta é sur- Vale do Ribeira. O município
preender e revelar as belezas do conta com vários atrativos tulitoral de São Paulo.
rísticos, dentre eles destacamIlha Comprida será a cida- se o Parque Municipal Casa de
de anfitriã, na Praia do Boquei- Pedra que com suas águas crisrão do Norte. Lá será montada a talinas formam belas cachoeiVila Sertões, onde ficará toda a ras, quedas d’água e piscinas
estrutura do rally e a Vila do Fu- naturais. Lá encontra-se a Casa
turo, um complexo de 500m2. de Pedra, construída em 1905
Durante os três dias do Rally por imigrantes alemães com
estão programadas atividades pedras retiradas do próprio rio
culturais, exposição de artesana- que a contorna. Mais acima
to, gastronomia e arte, que reú- está a Queda do Exorcismo, na
nem todas as cidades da região. nascente do Rio Pariquera e
O Rally de São Paulo tam- possui em seu interior uma
bém contará com Zonas de Es- pequena gruta, acessível com
pectadores nas cidades de Igua- guia; e o Morro da Tríplice Dipe (Praça da Basílica), Jacupi- visa que separa os municípios
ranga (ao lado da Prefeitura) e de Pariquera, Jacupiranga e
Pariquera Açu (Praça da Matriz), Cananéia, com exuberante visonde o público poderá interagir ta. Tem também o Parque Escom os competidores.
tadual Campina do Encantado
– Unidade de Conservação
O ROTEIRO EM DETA- com foco na educação ambienLHES
tal, proteção e preservação de
No total serão 543 km, cor- ecossistema, mais conhecida
ridos em dois dias, duas etapas como “o fogo que sai do chão”.
diferentes. Segundo a direção O local tem esse nome devido
técnica, será uma prova desafia- ao solo rico em substratos ordora, que vai integrar cinco ci- gânicos mal decompostos que
dades do Vale do Ribeira - Ilha concentram gás metano. Na viComprida, Iguape, Pariquera sita guiada, é possível presenAçu, Jacupiranga e Cananeia -, ciar a demonstração da chama
num roteiro exclusivo, mesclan- que sai do chão. A fauna é basdo vários tipos de terreno.
tante rica com vários tipos de
aves como o papagaio-da-caraVale do Ribeira
roxa, espécie em extinção, e
A região é destacada pela outros animais.
preservação de suas matas e
por grande diversidade ecolóJacupiranga - Com refegica. Seus mais de 2,1 milhões rências da colonização portude hectares de florestas equi- guesa o município ainda manvalem a aproximadamente 21% tém alguns casarios coloniais.
dos remanescentes de Mata Sua principal atividade econôAtlântica existentes no Brasil, mica é o cultivo da banana, mas
sendo a maior área contínua de também se destaca na criação
um ecossistema do Brasil. Nes- de gado bovino e búfalos. O
te conjunto de áreas preserva- nome da cidade é um termo
das são encontradas importan- tupi que significa “jacu vermetes comunidades indígenas, qui- lho”, um pássaro nativo da relombolas, caiçaras, imigrantes gião. Dentre os atrativos, estão
e uma biodiversidade em plena as festas típicas, além das trapreservação.
dições na cultura católica,
como a Festa do Divino EspíIlha Comprida - Localiza- rito Santo e a Festa em Louvor
da no Litoral Sul Paulista, a à padroeira, Nossa Senhora da
Ilha Comprida oferece nature- Conceição. Com grande potenza exuberante, aves e botos, gas- cial turístico, adeptos do ecotronomia caiçara e experiências turismo e esportes radicais, Jacomo o circuito profissional de cupiranga conta com inúmeras
Cicloturismo, o pôr do sol nas cachoeiras e corredeiras, com
últimas dunas ainda intocadas do águas cristalinas e piscosas.
Estado de SP e 74 km de praias.
Com 100% de seu território
Cananéia - É considerada
incluído em Área de Proteção por alguns historiadores portuAmbiental, a Ilha recebeu os tí- gueses e espanhóis como a citulos de Reserva da Biosfera da dade mais antiga do Brasil (cinMata Atlântica, área importante co meses antes da fundação de
para a conservação das aves no São Vicente), mas por falta de
Brasil (BirdLife International) documentação oficial que
e Sítio do Patrimônio Mundial comprove tal fato, São VicenNatural (Unesco).
te é oficialmente a cidade mais
antiga do Brasil. O centro hisIguape - Uma cidade que tórico de Cananéia ainda preencanta pela sua beleza e tran- serva os estilos arquitetônicos
quilidade, guarda uma imensa adotados pelas primeiras casas
riqueza histórica, cultural e desde o período colonial até o
ambiental, iniciada com a colo- final do século XIX.
nização do Brasil, no início do
Siga-nos em nossas redes
século XVI. O conjunto urbano sociais e saiba tudo sobre o
do município é de grande rele- SERTÕES:
Site:
vância, tombado pelo CONDE- www.sertoes.com

