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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019962-56.2018.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco
Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FERNANDA SOUZA ALVES, CPF
397.680.428-26, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com
pedido liminar por parte de Banco Pan S/A, visando a apreensão do veículo Marca/Modelo FIAT/PALIO 4P
COMPLETO FIRE ECONOMYCELEBRATION6 10 8V FLEX, ano 2009/2010, Placa EIZ5824, Cor
PRATA, Chassi 9BD17106LA5381170, Renavam 127523723, objeto de garantia do contrato de alienação
fiduciária de número 082146639. Apreendido o bem em 13/12/2019, e 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.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Francisco Alberto Martins Touças, na qualidade de Presidente
da Assembleia Geral  da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores
sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores,
grande-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois)
anos no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos
Estatutos Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do
clube, à Rua Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 29 de novembro de 2021
(segunda-feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo
de 500 (quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer
número (art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembleia aberta até às
18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40
(quarenta) membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em
representação proporcional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36,
letra “a” e art. 40, parágrafo 6º. dos Estatutos Sociais); Esclarecimentos: 1) O registro
do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no quadro
social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral
(art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos
termos do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao
Conselho Deliberativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de
1 (um) a 60 (sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria
somente poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais);
4) Não será permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art.
38, parágrafo 2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 27 de Setembro 2021. Francisco
Alberto Martins Touças - Presidente da Assembleia Geral.                  (05, 06 e 07)

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária em 09.09.2021.
Data, Hora e Local: Aos 09/09/2021, às 11hs, em sua sede, à Rua Álvares Cabral, 1210, Serraria, Diadema/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. Ordem 
do Dia e Deliberações: Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 
6404/76. a) Aprovar a distribuição parcial de dividendos, com base nos lucros apurados no balanço do 1º semestre de 2021, 
o valor de R$ 10.000.000,00 para serem pagos no dia 22.09.2021. b) Nenhum outro assunto a tratar. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata aprovada. Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jac-
ques Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves, Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro 
Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yas-
min Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman Kaphan pp. Ilana Mosseri Kau-
faman e Thali Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten, pp. Monelle Mosseri; Charis Mosseri 
Carelli, pp. Monelle Mosseri. Presidente: Umberto Silvio Mosseri. Secretario: Edson Cordeiro Neves. Diadema, 09/09/2021. 
Umberto Silvio Mosseri - Presidente. JUCESP nº 463.928/21-0 em 24/09/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Ética e 
Integridade: 
Compliance e 
transparência são 
o remédio para a 
saúde

Apesar da dificul-
dade de olharmos 
positivamente para 

assuntos relacionados à 
corrupção e pandemia, 
ficou evidente que a crise 
e a escassez de recursos 
decorrentes delas, possi-
bilitou um olhar mais pro-
fundo e menos tolerante 
por parte da sociedade 
sobre as consequências do 
saqueamento desenfreado 
dos recursos públicos.

Naturalmente cercada 
por incertezas, já que não é 
possível saber de antemão 
quantas pessoas ficarão 
doentes ou quando, nem 
que tipo de tratamento 
será o mais demandado ou 
recomendado, a cadeia de 
serviços da saúde precisa 
funcionar coordenada e 
colaborativamente. Go-
vernos, sistemas e pla-
nos de saúde, hospitais, 
farmácias e indústria de 
medicamentos, clínicas, 
laboratórios, consultó-
rios médicos e pacientes 
precisam cumprir seus 
deveres e obrigações, 
de acordo com regras e 
procedimentos e, no caso 
específico do Brasil, em 
planejamento paralelo 
com o SUS (Sistema Único 
de Saúde). Isso torna a 
estrutura administrativa 
para a operação e controle 
do setor de saúde, seja pú-
blico ou privado, bastante 
complexa, demandando 
expertise de áreas diver-
sas de gestão, além da 
esfera médica. 

Por se tratar desse ecos-
sistema de difícil controle, 
o setor da saúde tem sido 
ele mesmo, um paciente 
em agonia e um terre-
no fértil para brotarem 
verdadeiras quadrilhas, 
responsáveis por desvios 
gigantescos de recursos, 
como o não tão recen-
te, mas famoso caso, da 
“máfia das sanguessugas”, 
que simplesmente dre-
nava o dinheiro público 
destinado à compra de 
ambulâncias.

O SUS tem inspiração no 
modelo do NHS (National 
Health Service) britânico 
prevendo cobertura uni-
versal aos que necessitam 
de saúde, independente 
dos recursos individuais. 
Contudo, ainda que seja 
dever do Estado financiar 
o SUS, esse financiamento 
acaba sendo insuficiente 
para atender a toda a de-
manda necessária, sendo 
que, segundo relatório da 
OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico) de 
2019, o Brasil está entre 
os últimos do grupo de 
países desenvolvidos ou 
emergentes em termos de 
investimentos em saúde, 
com gasto per capita 30% 
abaixo da média, e com 
esse gasto representando 
apenas 4% do PIB. Isso 
sem contar a perda ao 
longo da cadeia de forne-
cimento de serviços, com 
os já modestos recursos 
se diluindo a cada repasse 

dos cofres dos governos 
até os leitos dos cidadãos.

Para sanar a sangria no 
sistema e tirar a saúde 
brasileira da UTI, recupe-
rando-a da fase terminal 
em que se encontra, é 
vital a maior destinação de 
recursos para a saúde, mas 
não menos importante, a 
injeção de investimentos 
em sistemas de gestão 
com accountability para 
dar transparência à pres-
tação de contas públicas, 
sem falar nos sistemas de 
compliance para blindar 
os recursos do setor, 
garantindo assim a sua 
sobrevida, possibilitando 
um ecossistema saudável, 
capaz de oferecer serviços 
com eficiência no atendi-
mento à população. 

Até o momento, inves-
timentos em sistemas de 
controle e gestão na saúde, 
em especial para investi-
gação de fraudes e desvios 
de recursos, são escassos 
e insuficientes, mesmo po-
dendo considerá-los pífios 
diante do potencial de 
economia proveniente da 
redução da sangria finan-
ceira, através dos roubos 
e propinas impetrados por 
diversos agentes, em todas 
as esferas da saúde pública 
e privada. 

A corrupção na saú-
de, é assim, um vírus 
contagioso, que onera 
sobremaneira o sistema, 
sabotando-o como um 
todo, matando sem chance 
de combate, a não ser por 
meio de “vacina preventi-
va” e prescrição punitiva 
contra crimes praticados 
contra a sociedade. Tal 
profilaxia já é aplicada com 
êxito a outros setores, por 
meio de instrumentos de 
compliance, governan-
ça e gestão de riscos de 
fraudes.

Infelizmente, vemos o 
quanto é comum que os 
sistemas de saúde não 
contem com ferramentas 
suficientes de rastrea-
mento e monitoramento 
de recursos, o que, sem 
dúvida, facilita, e muito, 
que a corrupção seja re-
corrente e prolifere em 
ritmo infeccioso uma área 
tão essencial, que tem 
como missão, salvar vidas. 

Contudo, cumpre lem-
brar ainda, que a corrup-
ção no sistema de saúde 
começa também do indiví-
duo que finge estar doente 
para receber um atestado 
médico. Não é preciso 
dizer o quanto esse com-
portamento contribui para 
a escassez de recursos, 
fazendo com que pessoas 
realmente doentes deixem 
de ser atendidas ou que, 
por exemplo, tenham 
que esperar mais tempo 
em uma situação de real 
emergência, colocando 
vidas em risco.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 

Cynthron Comercial Importadora e Serviços Ltda
CNPJ 02.065.011/0001-85 - NIRE 35.214.611.239

Extrato da Ata de Assembleia de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 15/09/2021, às 10 horas, sede social; Presença: Totalidade do capital social.  Composição
da Mesa: Presidente  Ricardo Schrepel de Barros Mello  e o Secretário Fernando Godinho Carazzato.
Deliberações: i) Por deliberação unânime dos sócios, resolvem eles reduzir o Capital Social da sociedade, nos ter-
mos do Artigo 1.082, II da Lei nÀ 10.406/2002, do valor de R$ 4.500.000,00, para R$ 1.708.275,00, sendo que a
redução no valor de R$ 2.791.725,00, se dá pela cessão, transferência e conferência aos sócios, na proporção de
suas participações no capital social, do imóvel de propriedade da sociedade localizado na Avenida dos Tapurás,
152, São Paulo, Capital, 05670-000, objeto da Matrícula nÀ 63.527 do 18À Registro de Imóveis da Capital, e que
se encontra cadastrado na Prefeitura do Município de São Paulo sob o nÀ 084.039.0020-1 pelo valor contábil
levantado em 31/08/2021 conforme facultado pelo artigo 22 da Lei 9.249/95. Encerramento: Formalidades legais.
São Paulo, 15 de setembro de 2021 - Ricardo Schrepel de Barros Mello (Presidente) - Fernando Godinho
Carazzato (Secretário) Sócios: Daniel Calvo Barboza. Ricardo Schrepel de Barros Mello. Fernando Godinho
Carazzato. Esta ata em sua íntegra será registrada junto a JUCESP após o prazo exigido em lei.

A pesquisa, que envol-
veu 800 pessoas em 
todo o Brasil, indicou 

que 71% dos brasileiros 
pretendem fazer compras 
na Black Friday de 2021. E 
como a intenção de compra 
nesta época será 29% maior 
que no ano passado, esta é 
uma excelente oportunidade 
para os lojistas que querem 
dar aquele upgrade no caixa. 

“Uma boa estratégia para 
aproveitar ao máximo o 
interesse do consumidor 
durante a Black Friday, sem 
dúvida, é a antecipação da 
campanha”, afirma Marcelo 
Dantas, especialista em 
vendas por marketplaces 
e CEO da Estrela10, loja 
de departamentos virtual. 
Dantas lista cinco razões 
para o início imediato das 
promoções na Black Friday 
- dicas que ele segue à risca 
na Estrela 10. 
 1) Aproveitar a in-

tenção de compra 
do consumidor - A 
pesquisa realizada pela 
Offerwise apontou que 
a preferência dos con-
sumidores é comprar 
online. Apenas 41% 
dos respondentes con-
sideram as lojas físicas 
como o melhor canal de 
venda, contra 57% das 
respostas na pesquisa 
feita em 2020. Além 
disso, 77% devem usar 
seus smartphones 
como principal canal 
de compra em 2021, 
contra 53% no ano 
passado. 

  Sendo assim, o comér-

O evento exige uma boa infraestrutura de TI para comportar a 
alta demanda nos sites de compra.

Cinco razões para antecipar 
sua Black Friday

Os lojistas já se preparam para o evento mais aguardado do ano: a Black Friday. As expectativas 
seguem em alta, segundo um estudo exclusivo da Méliuz, startup de cashbacks

movimentação em seu 
site no dia 26 de no-
vembro. 

 4) Lucratividade por 
mais tempo - Com 
o entusiamo dos con-
sumidores para apro-
veitar as ofertas e 
os varejistas ansiosos 
verem os resultados da 
boa maré que vive o e-
commerce, a Black Fri-
day antecipada oferece 
ao consumidor mais 
tempo para avaliar as 
ofertas e escolher os 
produtos desejados 
e, para os lojistas, 
mais tempo para atrair 
consumidores e fechar 
bons negócios. 

 5) Possibilidade de 
descontos estratégi-
cos para clientes es-
peciais - Ao antecipar 
a Black Friday, o lojista 
pode preparar estraté-
gias interessantes para 
os clientes com menor 
risco de inadimplência, 
oferecendo promoções 
especiais para eles 
caso comprem antes 
do previsto. “Consu-
midores já conheci-
dos, com ticket médio 
alto e que costumam 
realizar compras na 
sua loja merecem ser 
avisados mais cedo 
sobre suas melhores 
ofertas. E eles certa-
mente vão adorar se-
rem lembrados desta 
maneira”, conclui o 
CEO.  - Fonte e mais 
informações: (www.
estrela10.com.br). 
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cio online sai na frente 
para criar oportuni-
dades de aproveitar 
da melhor maneira o 
novo comportamento 
do consumidor e sua 
intenção de compras. 
Ao propiciar bons 
descontos, boas con-
dições de pagamento 
e fretes grátis, os 
lojistas online têm a 
faca e o queijo na mão 
para conquistar clien-
tes antes do dia D da 
Black Friday, marcado 
para 26 de novembro. 
O ideal é começar 
as negociações com 
os fornecedores três 
meses antes para que 
o varejista possa, de 
fato, oferecer ofertas 
que valham a pena 
antes do evento em si. 

 2) Prevenir sobrecar-
ga e problemas na 
logística  - Com o 
aumento do número 
de pedidos na Black 
Friday, consequente-
mente a demanda de 
logística em sua loja 

será maior. Um aumen-
to repentino nos envios 
pode acarretar uma so-
brecarga de entregas, 
ocasionando atrasos 
por parte de algumas 
transportadoras e dos 
Correios. A Black Fri-
day antecipada faz com 
que as compras sejam 
mais espaçadas e, os 
envios, feitos com an-
tecedência, evitando a 
turbulência do fim de 
novembro. 

 3) Evitar sobrecarga 
no sistema - A Black 
Friday exige uma boa 
infraestrutura de TI 
nas empresas para 
comportar a alta de-
manda nos sites de 
compra, evitando lo-
tações e quedas de 
servidores. Por isso, a 
antecipação das pro-
moções pode ser uma 
excelente opção para 
evitar indisponibilida-
de do sistema, caso 
o lojista não tenha se 
preparado adequada-
mente para a grande 

A área de comunicação hoje tem um 
excesso de oferta no Brasil, e isso faz 
com que os salários sejam menores. 

Atualmente as autoridades migra-
tórias têm uma disposição maior de 
conceder a residência permanente para 
esse tipo de profissional, baseado no 
seu histórico de carreira e no que essas 
pessoas têm a oferecer à sociedade ame-
ricana no sentido de cumprir e atender 
alguma lacuna no mercado de trabalho. 

Um relatório da social LinkedIn 
indicou que as cidades de Nova York, 
Los Angeles, Chicago, Boston e São 
Francisco possuem grande demanda 
de empregos de profissionais de comu-
nicação, sobretudo de marketing. Com 
a pandemia, a empresa de consultoria 
Leão Group Consulting Services ob-
servou um crescimento nos pedidos 
de vistos desses profissionais para o 
território norte-americano. 

De acordo com Escritório de Assun-
tos Consulares do Departamento de 
Segurança Interna dos Estados Unidos, 
em 2020, segundo números parciais do 
relatório fiscal americano, foram 1.899 

permissões de residência permanente 
(vistos efetivamente concedidos ou 
mudanças de status). 

“É um avanço que já vínhamos notando 
desde 2015, numa média de 10 a 18% 
ano a ano. De 2018 para 2019, o aumento 
foi de 29%. Ainda estamos aguardando 
os dados consolidados de 2020, mas 
acreditamos que também tenha havido 
um crescimento exponencial”, explica 
o especialista em direito internacional, 
advogado e consultor de negócios inter-
nacionais Leonardo Leão, da Leão Group. 

Os vistos EB1 e EB2 NIW, destinados 
a profissionais com boa experiência nas 
áreas de conhecimento e um histórico 
de contribuições e reconhecimentos no 
decorrer da carreira, são categorias que 
dão a oportunidade de mudança sem a 
necessidade de uma oferta de emprego 
de uma empresa ou aporte financeiro 
em solo internacional. 

Profissionais de diversos segmentos, 
como telecomunicações, medicina e até 
artes, podem solicitar esse processo, que 
custa em média R$ 22 mil e o processo 
dura até dois anos. A primeira fase para o 

processo de entrada do visto é a entrega 
ao USCIS (United States Citizenship and 
Immigration Services) de um dossiê com 
as comprovações de mérito, que pode 
aprovar, exigir mais informações ou até 
negar o pedido. 

Já na segunda parte, o National 
Visa Center solicita mais documentos 
pessoais, antecedentes criminais e 
exames médicos com um profissional 
credenciado. A última fase, por sua vez, 
trata-se de uma entrevista no consulado 
norte-americano. 

Para realizar um pleito imigratório 
não é obrigatoriamente necessário ter 
um advogado, mas a assessoria de um 
escritório especializado pode fazer toda 
a diferença, agilizar e facilitar todo o 
processo. 

“É preciso entender o perfil de cada 
um e saber pedir, ou seja, saber pontuar 
o que as autoridades americanas querem 
ver. As assessorias, por exemplo, estão 
muito mais preparadas para elaborar um 
plano de atuação”, conclui o advogado. 
- Fonte e mais informações: (https://
leaogroup.com/). 

Profissionais de comunicação têm 
oportunidade de trabalho nos EUA

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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