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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1000379-70.2019.8.26.0514 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de Itupeva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Helena Palhares Montene 
gro de Moraes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Expresso Itupeva Transportes de Cargas Ltda, 
CNPJ 10.356.289/0001-30,que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, para fins de receb. da quantia de R$ 16.962,5 (fevereiro/2019) 
referente as faturas nº 155825128, 162184940 e 158994587, vencidas e não paga s . 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia supra, devidamente atualizada, bem como 
o pagamento dos honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou, no mesmo 
prazo, apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do Art. 701 do CPC, anotando-se 
que, na hipótese de cumprimento do mandado no prazo, será isento do pagamento de custas 
processuais. Decorrido o prazo sem pagamento ou oposição de embargos, 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 Itupeva, aos 21/06/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002773-83.2021.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Global Prime Comercio e Transportes Ltda, CNPJ 22.390.261/0001-06, que lhe 
foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de CGMP - Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento S.A., que encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi deferida a 
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 18.072,53, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Na inércia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000549-37.2016.8.26.0582 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de São Miguel Arcanjo, Estado de SP, Dr(a). Matheus Oliveira Nery 
Borges, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Nivaldo Fernandes Beato, Brasileiro, Casado, Comerciante, 
RG 463464518, CPF 359.402.948-47, com endereço à Rua Maria Benedita Vilasboas Albergoni, 
88, Real Parque, CEP 18117-673, Votorantim - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S.a., objetivando o recebimento da 
quantia de R$15.087,00 (Quinze mil e oitenta e sete reais), referente às faturas vencidas e não 
pagas pelo requerido, devidamente atualizadas. Encontrando-se o(s) requerido(s) 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) 
a dívida, bem como os honorários advocatícios, correspondentes a 5% do valor da causa, ou para 
que apresente(m) embargos ao mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC. Fica(m) o(s) 
requerido(s) Intimado(S) de que, na hipótese de cumprimento do mandado no prazo, será(ã) 
isento(s) do pagamento de custas processuais e de que, caso não cumpra(m) o mandado no prazo 
e não apresente(m) embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Não sendo oferecida defesa, será nomeado curador 
especial ao(s) requerido(s). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Miguel Arcanjo, aos 10 de junho de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002128-35.2019.8.26.0543 O MM. Juiz de Direito 
da 5ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Jose Alves Lima, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 088.749.118-90, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível – Processo 1002128-35.2019.8.26.0625 ordem 
1236/19, por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: Se 
referem pedido de indenização por danos materiais, por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu que no dia 25/10/2016, por volta das 2h17min, ao atingir o 
km 112,5, da Rodovia Presidente Dutra – BR-116, sentido decrescente, o requerido, conduzindo o 
caminhão Volvo/FH12 380 4X2 T, cor Branca, Ano de fabricação 2000, placas CLK-4778, Renavam 
00732610516, de sua propriedade, quando perdeu o controle da direção, após provável estouro de 
pneu e colidiu contra placa de sinalização, danificando o patrimônio público sob concessão. 
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 83511192. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.023,68. 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 20 dias. Processo Digital Nº 1001991-58.2016.8.26.0543 O(A) MM. Juiz 
(a) de Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na 
forma da Lei, etc. Processo Digital nº: 1001991-58.2016.8.26.0543: Procedimento Comum – Indeni 
zação por Dano Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A Requerido: 
Jones Pimentes de Medeiros, inscrito no CPF sob o nº 090.819.927-91, e Veloz T Transporte Ltda, 
CNPJ Nº 00.530.512/0001-60. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação da 
Indenizatória por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei. Faz Saber aos, réus, ausente, incerto, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, por conta dos danos 
que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 21/10/2013, por volta das 
11h08min, o primeiro Requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra - BR 116, sentido norte 
KM 219+700 com o veículo Renault Fluenci placa KOQ, ano 2011, de propriedade da segunda 
Requerida, quando perdeu o controle do mesmo, chocando-se contra o guarda corpo da ponte, 
danificando patrimônio publico sob concessão do requerente. Mediante o acidente ocorrido foi 
lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 83084117 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou 
pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da 
segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos 
reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a 
quantia de R$ 5.019,00 conforme demonstrativo anexo. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) 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 Santa Isabel, aos 25 de junho de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004800-09.2014.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Leodório Ari Cunha, Brasileiro, Motorista, CPF 560.104.949-15, com 
endereço à Rua Manoel Rauqe Bart, 129, JD Los Angeles, CEP 88350-000, Barra Velha - SC, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Concessionária da Rodovia 
Presidente Dutra SA, alegando em síntese que o requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra 
com o caminhão marca VW/16.170, placa LBL 6093, quando na altura do km 278 + 800m, sentido 
Sul, segundo informações colhidas no momento do acidente, o condutor encontrava-se em 
velocidade incompatível ao local e condições climáticas, quando perdeu o controle do veículo, vindo 
a colidir contra as defensas metálicas, danificando o patrimônio público sob concessão da rodovia. 
Requer o autos, seja condenado o requerido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 
4.184,43 acrescido de juros e correção monetária. 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.  

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto 
a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) 
dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para 
quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: E. S. M. 
S., CNPJ: **.*48.838/0001-**, Contrato: 4500034430; Empresa: T. A. DE O. 34360988842; CNPJ: **.*35.374/0001-
**, Contrato: 4500041791; Empresa: M. M. J. EIRELI, CNPJ: **.*22.512/0001-**, Contrato: 4500019706; Empre-
sa: F. R. DE O. C., CNPJ: **.*84.697/0001-**, Contrato: 4500037274; Empresa: F. S. DA C. 60965605396, CNPJ: 
**.*75.225/0001-**, Contrato: 4500037416; Empresa: W. S. R. J., CNPJ: **.*57.957/0001-**, Contrato: 4500026555; 
Empresa: G. G. E. 41654305871, CNPJ: **.*40.407/0001-**, Contrato: 4500034874; Empresa: D. L. LTDA, CNPJ: 
**.*15.811/0001-**,Contrato: 4500025176; Empresa: T. T. E T. LTDA, CNPJ: **.*60.156/0001-**, Contrato: 4500002684.

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1053792-79.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANT Energia S/A, CNPJ/MF Nº 09.346.258/0001-19 que 
Exclusivo Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados ajuizou –lhe 
ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 487.798,52, referente ao Instrumento 
Particular de Cessão de Créditos firmados pelos executados em favor da exequente. Fica o 
Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 828 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC).. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0053045-17.2017.8.26.0100 O Dr. Marcos Roberto De 
Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ªVC do Foro Central da Comarca da Capital/SP, Faz Saber a 
Marina Yoshie Yokoyama, CPF Nº 066.760.302-68, que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 63.615,45, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002193-35.2019.8.26.0606 A MM. Juíza de 
Direito da 4ª VC, do Foro de Suzano, Estado de SP, Dra. Luciene Pontirolli  Branco, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Wilson Takeshi Tsuha, RG n° 16411796, CPF 057.114.418-76, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.363,93, 
referente a taxa de conservação do lote 29, da Quadra MF, do Loteamento Santa Cristina – Gleba 
VII, (atualmente denominado Riviera de STA. Cristina XIII – Setor Marina). 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 Suzano, aos 18 de junho de 2021.  

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 Junho de 2021
Data, Horário e Local: Aos 10 dias de junho de 2021, às 11:00horas, na sede social da
Comercial e Empreendimentos Brasil S/A, situada na Alameda Santos nº 960, 19º
andar, Conjunto 1.903, Cerqueira César CEP 01418-100, nesta Capital. Convocação e
Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face à presença de acionista
representando a totalidade do Capiutal Social da Companhia, conforme se comprova por
suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa: Presidente - André Kissajikian.
Secretário - Carlos de Gioia. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do Parágrafo
Segundo do Artigo 16, CAPÍTULO III, do Estatuto Social e sua consolidação. Delibera-
ções: Instalada a Assembleia, após o exame e discussão da matéria objeto da “Ordem
do Dia”, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, alterar o Parágrafo
Segundo da Cláusula 16, CAPÍTULO III, do Estatuto Social, o qual passa a ter o seguinte
teor: “Parágrafo Segundo: Não produzirão efeitos em relação à Companhia os atos pra-
ticados em conjunto ou isoladamente por quaisquer Diretores ou procuradores que en-
volvam ou digam respeito a operações, avais, endossos ou qualquer garantia em favor
de terceiros, exceto em relação às companhias que controlem a Sociedade, suas
coligadas e controladas, bem como as companhias sob controle comum. Em razão da
alteração do parágrafo segundo ora aprovado, os acionistas deliberaram, também por
unanimidade e sem quaisquer restrições ou oposições aprovar e consolidar o Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar nos termos e na forma do anexo a esta Ata.
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspen-
são dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio,
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando
o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2021. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA -
Empreendimentos e Participações S/A, por seu Diretor Presidente, André Kissajikian;
Vanda Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presen-
te é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: André Kissajikian - Presidente.
Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 308.819/21-4,
em 30/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ECOGEN RIO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A.
CNPJ 73.688.855/0001-20 - NIRE 35.3.0056112-1 - Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 31/05/2021 
- Data, hora e local: 31/05/2021 às 14h. na sede social em São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Luiz Carlos Carolino Cabral; 
e Secretária: Larissa Chaguri. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Deliberações por Unanimidade: (i) 
Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020, publicação realizada em 01/06/2021 no DOE/SP e Jornal Empresas e Negócios; (ii) Aprovação 
da destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/2020, no montante total de R$ 4.398.876,74 
a serem destinados integralmente para compensação de valores dos prejuízos acumulados da Companhia em exercícios 
anteriores. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 310.741/21-0 em 01/07/2021.

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004988-02.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Beatriz Assolant Hernandes, CPF/ME 
Nº 097.472.148-49 e seu cônjuge Sr. Adalberto Hernandes, RG Nº 944.068, CIC Nº097.472.148-
49, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos 
da ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, 
por Edital, da penhora que recaiu sobre o lote 26 da quadra LN do empreendimento Ninho Verde – 
Gleba II, objeto da matrícula nº 15.201 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Botucatu/ 
SP do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Beatriz Assolant Hernandes, CPF/ME Nº 
097.472.148-49. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem 
expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das 
obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 11/06/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000853-05.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 45ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Yoshihiro Tomita, CPF/ME Nº 030.576.458-60 e RNE 243.277-I, expedido com 
prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de 
Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se o executado Yoshihiro Tomita em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 28 da quadra DU do empreendimento 
Terras de Santa Cristina – Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 55.961 do Cartório de Registro e 
Anexos da Comarca de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Yoshihiro 
Tomita, CPF/ME Nº 030.576.458-60". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) 
bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 18/06/2021.  

CSILatina Arrendamento Mercantil S.A.
CNPJ/MF nº 05.883.884/0001-93 - NIRE 35.300.197.747

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 30.04.2021, às 10 horas, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 7º andar, conjuntos 71, 72 e 77, 
Edifício Jaçari, Bloco A, Centro Industrial e Empresarial Alphaville, Barueri/SP. Presença: totalidade das acionistas. 
Mesa: Luciana Xavier da Silveira Renouard - Presidente, Carine Helena P. Martins de Paula - Secretária. Deliberações 
Aprovadas: 1. AGO: 1. As demonstrações fi nanceiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publi-
cados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios em 30.03.2021. As seguintes destina-
ções para o lucro líquido apurado no exercício social fi ndo em 31.12.2020, no valor total de R$ 20.248.619,62: (a) 5% 
do lucro líquido, no valor de R$ 1.012.430,98, será destinado para a conta de Reserva Legal; (b) o valor de R$ 
8.036.187,88 será destinado para a conta de Reserva de Fortalecimento do Patrimônio; e (c) o valor de R$ 
11.200.000,76, será destinado para a distribuição de dividendos às acionistas da Companhia, de forma proporcional às 
participações societárias detidas pelas acionistas no capital social da Companhia, com base nas demonstrações fi nan-
ceiras levantadas em 31.12.2020. A eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a AGO de 2024: 
(a) Cesar Ignacio Zarate Moreno, colombiano, casado, administrador de empresas, RNE V397252-M, CPF/ME 
231.285.928-96, para permanecer no cargo de Diretor Presidente; e (b) Paulo Eduardo Zamarian, brasileiro, casa-
do, administrador de empresas, RG 5.004.229-5 SSP/PR, CPF/ME 861.222.669-49, para permanecer no cargo de Diretor 
sem designação específi ca, ambos Diretores com endereço comercial em Barueri/SP. Ratifi cado que a remuneração paga 
aos Diretores pelos serviços prestados à Companhia será aquela prevista no Contrato de Gerenciamento Executivo, con-
forme aditado de tempos em tempos, celebrado entre a Companhia e os respectivos Diretores, conforme aprovado an-
teriormente pelas acionistas. 2. AGE: 2. O aumento do capital social, sem a emissão de novas ações, mediante a capi-
talização de parte da reserva de lucros denominada Reserva para o Fortalecimento do Patrimônio Líquido, no valor de 
R$ 4.524.309,43, passando o capital social de R$ 27.014.223,86 para R$ 31.538.533,29. Alteração do Artigo 5 do Es-
tatuto Social: “Artigo 5: O capital social da Companhia é de R$ 31.538.533,29, totalmente subscrito e integralizado, di-
vidido em 14.648.278 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” Em vista da distribuição de dividen-
dos e do aumento de capital social aprovados acima, a Reserva Legal da Companhia passa a ser de R$ 3.889.839,41 e 
a Reserva de Fortalecimento do Patrimônio, por sua vez, passa a ser de R$ 27.648.693,88. Reformar e consolidar o Es-
tatuto Social, que passará a vigorar de acordo com a nova redação, que, autenticado pela mesa, será arquivado na sede 
da Companhia e levado a arquivamento perante a JUCESP juntamente com esta ata. Encerramento: Nada mais. Ba-
rueri/SP, 30.04.2021. Acionistas: CSI Latina Financial, Inc. e Executive Personal Computers, Inc., ambas por: Luciana Xa-
vier da Silveira Renouard. JUCESP 321.664/21-8 em 05.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional 
(PGFN), em parceria 
com a empresa pública 
Serpro (Serviço Federal 
de Processamento 
de Dados), concluiu 
a digitalização dos 
serviços prestados 
pelo órgão, que estão 
reunidos no portal 
REGULARIZE

Pelo portal Regularize, 
já é possível acessar 
serviços, que antes 

eram prestados apenas 
presencialmente, como 
desistência de ação judi-
cial, impugnação e recurso 
de débitos negociados na 
PGFN; exclusão ou sus-
pensão do Cadin; cópia de 
processo administrativo; 
solicitação de inclusão como 
corresponsável na inscrição 
em Dívida Ativa da União; 
levantamento de garantia 
administrativa; dação em 
pagamento; cadastro de re-
ceita líquida corrente (RCL) 
de ente federativo; recurso 
administrativo - exclusão 
de parcelamento especial 
(REFIS, PAES e outros); 
revisão de consolidação de 
negociações (transação, 
parcelamento); revisão da 
capacidade de pagamento 
para fins de transação: 
resposta às notificações da 
PGFN via SEI/Domicílio Tri-
butário Eletrônico (DTE); e 
recuperação judicial - jun-
tada de documentos para 
parcelamento.

Salienta-se que, por en-
quanto, o requerimento 
para liberação de Certidão 
de Regularidade Fiscal 
pela PGFN continua sendo 
solicitado através do portal 
e-CAC da Receita Federal. 
Em breve tal serviço será 
migrado para o novo portal.

Serviços com procura 
pontual e esporádica fi-
caram exclusivamente 
no atendimento remoto. 
Por isso, dependendo da 
particularidade do caso 
do contribuinte, pode ser 
que seja preciso entrar em 
contato com uma Unidade 
da PGFN para protocolar 
uma solicitação não con-
templada no REGULARI-

ZE. O atendimento remoto 
persistirá para esses casos 
e para contribuintes que 
precisem de orientações 
por não terem  familia-
ridade com o REGULA-
RIZE para protocolar os 
pedidos. 

A plataforma de serviços 
da PGFN está disponível 
para todos os cidadãos. Ao 
acessar o sistema pela pri-
meira vez, o usuário deve 
realizar um cadastro. Os 
contribuintes que já aces-
savam o e-CAC PGFN tam-
bém precisam efetuar novo 
cadastro no portal. Para se 
cadastrar, o contribuinte 
deve informar: CPF/CNPJ, 
nome da mãe (se for pessoa 
física) ou nome da mãe do 
responsável (se for pessoa 
jurídica), e-mail, telefone, 
senha e frase de segurança. 
Um código de verificação é 
encaminhado para o e-mail 
informado para validar o 
cadastro e, somente de-
pois de inserido o código, o 
cadastro será concluído. O 
código de verificação expira 
em 6 horas. Após esse prazo, 
é necessário realizar novo 
cadastro.

Depois de cadastrado, o 
contribuinte pode acessar 
o portal mediante login 
e senha ou por meio de 
certificado digital. O certi-
ficado digital dá acesso aos 
mesmos serviços permitidos 
pelo login com senha. O 
acesso por meio de certifica-
do digital somente é possível 
depois que o contribuinte já 
tiver realizado seu cadastro.

Outra procuração da 
PGFN está relacionada às 
orientações prestadas sobre 
os serviços. Para aprimorar 
a comunicação, está sendo 
formatado um novo canal de 
atendimento para tratar as 
dúvidas dos contribuintes, 
cuja expectativa de implan-
tação é de até novembro 
deste ano. O REGULARIZE 
também continuará em 
evolução com objetivo de 
melhorar a experiência do 
cidadão com o portal.

Eduardo Moisés

PGFN atinge meta de 
digitalização ao inserir mais 
de dez novos serviços no 

portal REGULARIZE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e Capítulo VXII-Seção III, item 
35 das NSCGJ-SP que: ERICA TEIXEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 20/01/2003, 
em São Paulo-SP, filha de Eduardo de Sousa Teixeira e Kelly Cristine Borsi Teixeira, 
residente em São Paulo-SP, passou a chamar: ERICA BORSI TEIXEIRA.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O isolamento social na pandemia 
fez as pessoas adotarem novos 
hábitos e migrar a maior parte 

de suas atividades para o mundo vir-
tual. O uso de bancos não ficou de fora 
dessa mudança e muita gente passou 
a recorrer aos serviços online. 

De acordo com uma análise da Coms-
core, o Brasil registrou um salto de 
quase 200% no acesso a bancos digi-
tais em abril de 2020. Dos 20 serviços 
financeiros online mais acessados em 
março de 2021 no país, mais da metade 
corresponde a fintechs ou bancos digi-
tais. Não é à toa que os bancos digitais 
tiveram o triplo de downloads em maio 
deste ano, segundo pesquisa do Bank 
of America, que acompanha dados da 
Apple Store e Google Play. 

“Ninguém mais que ir a um banco, 
todo mundo quer resolver as coisas 
por meio de um aplicativo de celular, e 
os bancos digitais causaram uma revo-
lução no mercado ao oferecerem mais 
cobrando menos, atendendo de forma 
diferenciada, focando na inovação”, 
diz o especialista em gestão de risco e 
planejamento financeiro Hilton Vieira.

Ele atribui esse sucesso à forma sim-
ples de oferecer produtos e serviços. 

Hilton Vieira é especialista em gestão de 
risco e planejamento financeiro.

Fintechs revolucionam relação 
do brasileiro com bancos

O Brasil registrou um salto de quase 200% no acesso a bancos digitais em abril de 2020. Dos 20 serviços 
financeiros online mais acessados em março de 2021 no país, mais da metade corresponde a fintechs ou 
bancos digitais

antes a pessoa era obrigada a pagar 
um monte de taxas para poder ter um 
cartão de crédito, agora não tem mais 
essa questão. O correntista tem hoje 
a opção de sair daquele banco tradi-
cional, cheio de taxas e tarifas, com o 
gerente ligando e tentando empurrar 
produtos, e migrar para um serviço 
que seja realmente personalizado, algo 
que realmente entenda e não explore 
o cliente”, diz.

E quando se analisa as corretoras de 
investimentos dessas empresas, obser-
va Vieira, elas apresentam condições 
mais interessantes comparadas às 
outras que operam no mercado, como, 
por exemplo, taxa zero de corretagem 
e taxas muito mais benéficas para os 
investidores. Com isso, diz o especialis-
ta, acabaram se tornando plataformas 
com diferenciais.

“Não é à toa que o bilionário War-
ren Buffett comprou em junho uma 
participação de US$ 500 milhões do 
Nubank”, observa Vieira. “Fundado em 
2013, o banco recebeu mais de US$ 1,2 
bilhão de investimentos nos últimos 7 
anos, e já foi considerado, por 3 anos 
consecutivos, o melhor do Brasil pela 
revista Forbes”, finaliza.

“As fintechs começaram com o básico, 
oferecendo aquilo que a grande maio-
ria das pessoas têm que é uma conta 
corrente. Só que com zero tarifa. Uma 
vez que a carteira de clientes foi sendo 
composta de forma firme, começaram 
realmente a promover serviços diferen-
ciados, como CDBs e empréstimos”.

Na avaliação do especialista, as finte-
chs vieram para romper com o sistema 
instituído dos bancos tradicionais. “Se 
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