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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004183-34.2020.8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Fernandópolis, Estado de SP, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Renato Lopes, Brasileiro, CPF 425.497.601-15, com endereço à Rua 
Onze, 445, Vila Furnas, CEP 38230-000, Fronteira - MG, que lhe foi proposta uma ação de Cumpri 
mento de sentença por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: Cumprimento de Sentença ref. Ação Monitória. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Fernandópolis, aos 05 de maio de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1006269-84.2018.8.26.0009. A MM. Juíza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Cristiane Sampaio Alves 
Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Josepha Gonzalez Matzner, CPF 358.956.278-
11, que lhe foi proposta uma ação de Alienação Judicial de Bens por parte de Mercedes Gonzales 
Mendes e outros, visando a avaliação e venda do imóvel sito à Rua Ituverava, 530 antes nº 122, 
Quinta das Paineiras, matriculado sob nº 60.273 no 6º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. Nada mais. 

 
Edital de Citação Prazo de 01 Mês. Processo Nº 1019653-92.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Aline Gomes Ferreira, Brasileira, Solteira, 
Desempregada, CPF 335.228.868-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Jn Fomento Mercantil Ltda Epp., objetivando receber a quantia de R$ 
18.280,37 (Out/2019), relativa aos cheques descritos na inicial devolvidos e não pagos pela 
executada, conforme documentos anexos aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital para que, no prazo de 03 dias, pague a dívida reclamada, atualizada até 
a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios do(a) exequente arbitrados em 
10% sobre o valor atualizado do débito. Efetuado o pagamento, os honorários serão reduzidos pela 
metade (art.827, § 1º, CPC.); ou, em 15 dias, embargue a execução reconhecendo o crédito do(a) 
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas, 
honorários de advogado, e requerer o pagamento do débito em até 06 parcelas mensais, corrigidas 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916, CPC.), a 
fluírem após o prazo supra, sob pena de revelia, caso em que será nomeado curador especial, 
prosseguindo o feito até satisfação da dívida. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000758-20.2021.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Edward Correa da Silva, RG 01.377.954, CPF 334.201.908-59, que 
por este Juízo, tramita de uma ação em fase de Cumprimento de sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários LTDA., alegando em síntese que foi deferida a sua INTIMAÇÃO por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$39.617,51 (fevereiro/2021), que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Encontrando-se o executado em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 39.617,51 (fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intima 
ção, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10/05/2021.  
 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1002315-69.2019.8.26.0405. Juiz de Direito da 
5ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a) Rafael Meira Hamatsu Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Dayane Medeiros Yang, Brasileira, RG 44.212.530-6, CPF 345.093.438-41, com 
endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Hospital São Camilo Ipiranga, alegando em síntese: A requerida usou os serviços da requerente nas 
datas 14/01/2017, 16/01/2017 e 23/07/2017, gerando as despesas de 1595,85, R$ 22.123,86, R$ 
1.344,49 e R$ 322,00, porém a ré não honrou com o pagamento. Valor da ação: R$ 26.759,44 . 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 27/04/2021.  

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1014282-67.2016.8.26.0001. O Dr. Adevanir Carlos Moreira 
da Silveira, Juiz de Direito da 4ºVC do Foro Regional de Santana S/P. Faz Saber a Emerson 
Fernandes da Silva, brasileiro, CPF/ME Nº 360.778.388-88, que Hospital São Camilo Santana - 
Sociedade Beneficente São Camilo, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.989,60, 
referente  às  despesas hospitalares.   Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito ou Embarque a ação, 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 08 de Fevereiro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012405-63. 2014. 8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). José Carlos de França Carvalho 
Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Orlando Cavichiolli, portadora do CPF N° 
940.637.888-49 e Daniela Cavichiolli, CPF Nº 298.531.048-22 que lhes foi proposta ação procedi 
mento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 111.276,01 referente à prestação de serviços médico hospitalares. Considerando que 
a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para 
os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP aos 06/05/2021  

ECTX Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14 - NIRE nº 35.203.933.868

Retificação 
Na publicação da 41ª Alteração do Contrato Social publicada na edição do dia 16/04/2021, 
nesse jornal, houve incorreção. Onde se lê: a sócia Eucatex S/A Indústria e Comércio, re-
duzirá a sua participação societária na empresa no montante de R$ 101.839.555,75, para R$ 
48.820.837,17. Leia-se: a sócia Eucatex S/A Indústria e Comércio, reduzirá a sua partici-
pação societária na empresa no montante de R$ 101.839.555,75, para R$ 53.018.718,00. 

YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 11.653.262/0001-71 - NIRE 35.300.566.289

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/04/2021
Data, Hora e Local: 28/04/2021, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 
4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-0007. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. 
Mesa de Trabalho: Presidente: Sr.Valter Rabotzke Junior; Secretário: Sr. Abrão Muszkat. Ordem do dia e 
Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., a redução do capital 
social da Companhia de R$ 28.570.150,69 para R$17.318.033,69, redução esta no valor de R$11.252.117,00, 
mediante o cancelamento de 2.597.600 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A referida redução 
de capital da Companhia está sendo realizada parte (a) para absorção de prejuízos acumulados, no total de R$ 
9.252.117,00 e (b) para restituição aos Acionistas, no total de R$ 2.000.000,00, de forma proporcional às ações 
canceladas de cada Acionista. (ii) em decorrência da redução do capital social constante no item “i” acima, os 
Acionistas aprovam a alteração na redação da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, que passa a vi-
gorar com a seguinte e nova redação: Cláusula 5ª. O capital social da Companhia é R$17.318.033,69 divididos 
em 3.305.410 ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas, todas nominativas e sem valor nominal 
e 692.532 ações preferencias da classe A, nominativas, sem valor nominal, sem direito a voto com as carac-
terísticas previstas no §3°. §3°. As ações preferenciais da classe A, nominativas, sem valor nominal, possuem 
as seguintes características: (i) ausência de direito a voto; (ii) conversibilidade em ações ordinárias; (iii) direito 
ao recebimento, para todas as ações preferenciais da classe A, de um dividendo anual fixo e correspondente a 
R$10,95248648 por ação preferencial da classe A, observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na 
sede da Companhia e que as ações preferenciais da classe A farão jus à participação nos lucros remanescentes 
distribuídos pela Companhia, na mesma proporção dos lucros destinados às ações ordinárias. As ações preferen-
ciais farão jus a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data de sua 
subscrição”. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a Ata, aprovada. SP, 28/04/2021. Assinaturas: Mesa: Valter 
Rabotzke Junior - Presidente; Abrão Muszkat - Secretário; Acionistas presentes: Paladin Realty YI Homes 
Investors (Brazil), LP, representada por seu representante legal, Valter Rabotzke Junior e You Inc Incorpora-
dora e Participações S.A., representada por seus por seus diretores Abrão Muszkat e David Leon Rubinsohn. 

Cláudia Oliveira (*)
 

Mais uma vez, entre 
tantas adversida-
des, as exportações 

brasileiras, considerando, 
principalmente, o agro-
negócio, demonstraram 
números positivos, con-
trapondo à instabilidade 
econômica do país. 

Hoje, se olharmos para 
2021, a expectativa é de que 
o segmento continue a con-
quistar novos resultados 
significativos. Os desafios 
continuarão numerosos, 
afinal, o controle da pan-
demia está em estágios 
iniciais. Mesmo assim, os 
produtores rurais perma-
necem potencializando 
seus colhimentos. E aquele 
velho reconhecimento his-
tórico sobre o agronegócio 
ser um motor econômico 
brasileiro tem se compro-
vado na prática. Com a 
demanda pelos produtos 
crescendo, a expectativa 
é de que o Comércio Ex-
terior brasileiro assuma um 

A expectativa é de que o Comércio Exterior brasileiro assuma 
um protagonismo ainda maior.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Andrea Carvalho (*)

Não é à toa que a Globo resolveu batizar a edição 
deste ano do BBB de “O Big dos Bigs”

O programa foi líder de audiência da emissora, ex-
trapolou todos as expectativas e quebrou todos os 
recordes, se tornando uma plataforma completa 

de entretenimento, relacionamento com consumidor e 
marcas. Seja sob a perspectiva de marketing, patrocínio, 
ativação, engajamento, visibilidade, receita ou qualquer 
outro indicador ou ponto de vista, neste momento nada 
supera os números do BBB 21.

Patrocínio foi um foco importante para a estratégia do 
reality em 2021, fazendo com que a emissora apostasse alto 
neste segmento. Acreditando na entrega e no conteúdo 
do BBB21, os valores das cotas de patrocínio do programa 
foram revisados para a edição de 2021. O custo da mais 
alta cota de patrocínio do programa passou de R$ 46M 
em 2020, para R$ 78M em 2021, que além da “Cota Big”, 
eram oferecidas ainda outras duas, “Cota Anjo” e “Cota 
Especial” ao custo de R$ 59M e R$ 18M respectivamente. 
A venda das cotas de patrocínio foi um sucesso, resultando 
em aproximadamente R$ 530M, segundo Marina Filippe 
– Revista Exame.

Ao final do programa, as marcas patrocinadoras não 
podiam estar mais felizes. Todas as oportunidades foram 
aproveitadas através da criação de ações e ativações de-
senvolvidas com criatividade, qualidade e eficiência. Foram 

196 ações de conteúdo, 537 ações digitais de todos os tipos 
e formatos elaboradas sempre com o objetivo de garantir 
engajamento, interação e visibilidade às marcas envolvidas.

Não há que se falar em patrocínio sem se falar em engaja-
mento. Considerando apenas os números de engajamento 
relacionados diretamente com as marcas patrocinadoras, os 
resultados são superlativos. Vendas de produtos triplicaram 
enquanto ativações, promoções e QR codes eram exibidos 
no programa. Resultado; produtos esgotados e números de 
busca em redes sociais cada vez maiores. Seria impossível 
fazer aqui um estudo sobre todas as marcas envolvidas, 
mas podemos usar algumas delas para nos ajudar a men-
surar o que foi o engajamento do público com as marcas 
patrocinadoras do BBB21. 

Patrocinadora de uma das provas do líder, o modelo de 
telefone celular da Samsung (com custo aproximado de R$ 
9.000,00) que a participante favorita do publico do reality 
escolheu para usar durante o desafio, estava esgotado nas 
lojas no dia seguinte. Estreante como patrocinador do 
BBB, o McDonald’s também comemora. Em um domingo, 
dia 13 de março a marca patrocinou uma festa do pijama 
que proporcionou resultados jamais vistos e números estra-
tosféricos. Durante a ação, a marca teve 50M de menções 
nas redes sociais. Outros feitos inéditos ainda resultados 
da festa, seis das principais posições no Twitter neste dia 
se referiam ao universo da marca, o aumento de buscas 
no Google foi de 1000%. Para completar, a marca teve 

um aumento de vendas de 80% comparado ao domingo 
da semana anterior, segundo a Revista Exame. A Avon, 
também estreante no reality, não fez por menos, foi uma 
das compradoras da cota Big além de Americanas e Pic 
Pay. Ao final do programa a Avon comemora os números 
e indicadores obtidos através de sua participação no 
reality. Segundo Danielle Bibas, VP Global de Marketing 
da Avon, “com o resultado da 12ª semana de BBB (3º 
mês) triplicamos o faturamento do nosso e-commerce”. 
Como resultado de sua estratégia de marketing a Avon 
conquistou a liderança do share of voice, sendo a marca 
mais comentada quando o assunto é BBB, entre muitos 
outros números e resultados, obtidos pela marca ao longo 
dos 100 dias de programa.

São recordes em cima de recordes em todos os quesitos 
e a emissora e os patrocinadores do programa não podiam 
estar mais satisfeitos com a sua “Big aposta”. 

O Big do Bigs foi um sucesso completo e com certeza 
já está fazendo história na indústria do entretenimento 
brasileiro. A edição de 2021 elevou e muito a barra em 
relação a patrocínio e engajamento no programa. Aguar-
demos o que já está sendo planejado para 2022.

(*) - é advogada com Pós Graduação em Direito Empresarial e mestrado 
internacional em Entertainment Business concluído na Full Sail University 

na Florida. Com mais de 20 anos atuando na indústria de entretenimento 
Andrea tem perfil multidisciplinar tendo experiência diferenciada nas 

áreas negócios, planejamento estratégico, patrocínio, marketing e 
relacionamento com clientes.

O BBB 21 – UM CASE DE 
PATROCÍNIO & ENGAJAMENTO

Chegou a hora do Brasil mostrar seu poder de exportação!
As consequências da Covid-19 refletiram em uma grande crise econômica ao redor do mundo. No Brasil, esse cenário não foi diferente e o ano de 2020 
exigiu uma resposta imediata de setores importantes do campo econômico nacional

de se erradicar o quadro 
de contaminação entre 
as nações. Certamente, o 
momento é propício para 
que o agronegócio con-
tinue a elevar o patamar 
produtivo e econômico do 
Brasil.

Devemos enxergar o Co-
mércio Exterior além de 
uma alternativa de conten-
ção à economia brasileira, 
mas uma possibilidade 
genuína de atingirmos um 
estágio elevado enquanto 
a principal economia da 
América do Sul. Como des-
tacado no título: chegou a 
hora do Brasil mostrar seu 
poder de exportação! E 
nós, certamente, seremos 
os maiores beneficiados. 
Para tanto, o investimen-
to em tecnologia deverá 
permanecer, bem como 
a transformação digital e 
cultural das empresas, não 
somente do agronegócio, 
mas de todos os segmentos.

(*) - É COO da eCOMEX – NSI, com 
MBA em Marketing pela Fundação 

Getúlio Vargas e MIT em Gestão de 
Tecnologia da Informação pela FIAP.

protagonismo ainda maior.
	 •	Dinamismo do setor 

incentiva crescimen-
to - Cada vez mais 
aprimoradas e atingin-
do níveis de eficiência 
operacional com alta 
competitividade, as 
linhas produtivas do 
agronegócio mostram-
se preparadas para 
acompanhar um dina-
mismo indispensável 
do Comércio Exterior. 
Dentro do contexto de 
transformação digital e 
utilização de ferramen-
tas que possibilitam 
aprimoramentos robus-
tos nas operações in-
ternas, o futuro parece 
ainda mais promissor, 
especialmente no que 
tange à superação de 
um período atípico para 
a economia global.

  Não é segredo que 
empresas agrícolas e 
pecuárias têm alavan-
cado boa parte das ex-
portações brasileiras. A 
safra nacional de grãos 

costuma bater recordes 
constantes com o pas-
sar dos anos, a pecuária 
consolida um papel de 
sucesso no mercado 
internacional, além de 
outras vertentes que 
agregam um valor im-
portante às atividades 
de exportação.

  Os resultados são 
surpreendentes e são 
originados por uma 
série de fatores, des-
de a modernização de 
métodos de produção 
ao fenômeno recente 

de expansão agrária. 
Fato é que 2021 será 
um ano marcante para 
a agricultura do Brasil. 
Se o setor surpreendeu 
ao se organizar e conti-
nuar impulsionando os 
resultados em meio à 
chegada da pandemia 
de Coronavírus, agora, 
as organizações terão 
mais clareza para lide-
rar uma parcela decisi-
va do Comex, confor-
me o enfrentamento 
do quadro do vírus e 
a própria aplicação da 

vacinação em massa.
	 •	Novos recordes e o 

futuro do Comércio 
Exterior - Todo esse 
prestígio é refletido em 
números animadores 
para 2021.  Segundo 
uma projeção realizada 
pela MB Agro, as expor-
tações do agronegócio 
devem atingir um novo 
recorde e superar a 
barreira dos US$ 100 
bilhões pela segunda 
vez na história.  A em-
presa responsável pelo 
levantamento destaca 
fatores influentes e 
que fundamentam tal 
projeção, entre eles, um 
salto considerável na 
produção e a elevação 
do preço de commodi-
ties.

 
A grande safra brasileira 

respondeu bem ao choque 
inesperado da Covid-19. 
A tendência é de que a 
demanda mundial por 
alimentos continue aque-
cida, dada a dificuldade 
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