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O Pix, por exemplo, 
sistema de transa-
ções instantâneas 

capitaneado pelo Banco 
Central (BC), se tornou 
o segundo meio de paga-
mento mais utilizado no 
país, com 70% da prefe-
rência, perdendo ape-
nas para o dinheiro em 
espécie (71%), segundo 
pesquisa da CNDL e do 
SPC Brasil, em parceria 
com o Sebrae. 

Em terceiro lugar vem 
o cartão de débito (66%) 
e por último de crédito 
(57%). O modelo pro-
move transferências em 
poucos cliques, eliminan-
do atritos para facilitar a 
vida financeira, porém, 
ele traz também riscos 
relacionados a fraudes 
digitais e eventos de 
sequestro relâmpago, 

Os criminosos preferem roubar celulares que já estejam 
desbloqueados, caso contrrário chutam combinações populares.

Cresce 
procura 

por carro 
blindado no 

Brasil
A procura pela blinda-

gem automotiva como 
alternativa de proteção 
está em alta no país. O 
número de veículos blin-
dados no Brasil de janeiro 
a setembro já é maior 
que o total de blindagens 
realizadas em 2020. São 
14.736 carros blindados 
até o momento neste ano, 
enquanto, ao todo, no ano 
passado, 13.837 veículos 
receberam a proteção, de 
acordo com a Associação 
Brasileira de Blindagem 
(Abrablin).

“Esse aumento da pro-
cura pela proteção pode 
ser explicado por dois 
motivos. O primeiro é o 
retorno das atividades 
comerciais e da circulação 
de pessoas nas ruas nessa 
fase de redução da pan-
demia. É quando a crimi-
nalidade também passa a 
atuar mais intensamente, 
a sensação de inseguran-
ça cresce e faz com que 
mais pessoas recorram à 
blindagem como alterna-
tiva de maior proteção”, 
destaca Marcelo Silva, 
presidente da Abrablin.

O segundo motivo, diz 
Silva, “também é reflexo 
da violência, especifi-
camente pela onda de 
sequestros relâmpagos 
realizadas por crimino-
sos para a realização de 
transferências bancárias 
pelo PIX. Esse tipo de 
crime realmente deu um 
salto e muitos cidadãos 
amedrontados buscaram 
maior proteção blindando 
seus veículos”.

São Paulo foi o estado 
que mais blindou veícu-
los de janeiro a setembro 
deste ano. 

Foram blindadas 9.082 
unidades, o que repre-
senta mais de 60% da 
produção de blindados do 
período. Rio de Janeiro, 
com 1.753 veículos blin-
dados (11,9%); e Brasília, 
com 741 carros (5,04%), 
compõem a lista dos três 
maiores produtores de 
blindados para uso civil 
neste período. A procura 
pela proteção blindada 
não é exclusiva de quem 
deseja estacionar seu ve-
ículo em uma blindadora. 
Ela também está aquecida 
no mercado de veículos 
usados.

Nesse sentido, destaca 
o presidente da Abrablin, 
“o perfil de interessado é 
tanto de quem não tem 
recursos disponíveis 
para adquirir um veículo 
zero e mandar blindar 
quanto de pessoas que 
têm condições, mas não 
querem esperar um pra-
zo maior para ter o carro 
e ainda aguardar o ser-
viço de blindagem. Vale 
lembrar que a escassez 
de peças tem atrasado 
a fabricação e entrega 
de novos veículos pelas 
montadoras, aumentan-
do a procura por blin-
dados no mercado de 
usados”.

Para essas pessoas, Mar-
celo orienta que fiquem 
atentas à documentação 
e à procedência da blin-
dagem. “Pesquise se a 
empresa que realizou o 
serviço tem a certificação 
que a autoriza a fazer a 
blindagem, se ainda existe 
e atua no mercado. Pedir 
um laudo técnico ou uma 
vistoria é outro cuidado 
importante, para que 
de fato, mesmo usado, 
o veículo proporcione 
a segurança desejada”, 
conclui. - Fonte e mais 
informações: (www.abra-
blin.com.br).

CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº
308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEILÕES, Plataforma de Leilão on-line,
CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela
Vista, São Paulo - SP, 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo
comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site:
www.globoleiloes.com.br, a PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DA DISPOSIÇÃO APLICADA
EM CARRINHO DE BAGAGENS. O Único Leilão terá início imediato após a publicação do edital
em jornal de grande circulação local, e se encerrará no dia 22 de novembro de 2021, às 15 horas e
30 minutos. Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília -DF. Será levado à leilão pelo valor de
R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais). Ressalte-se que os lances abaixo do valor de avaliação estão
condicionados a aceitação dos comitentes vendedores, estes, podendo responder até o
encerramento do leilão. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é
publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro
Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, JUCESP nº 1.151.

MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.300.575.661 - Companhia Fechada - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 
11/10/2021 - 1. Data, Hora e Local: No dia 11/10/2021, às 11hs na sede da Mez T1 Transmissora e Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), em São Paulo/SP, na Avenida 
Ibirapuera, 1.761, conjunto 151, parte andar 15, Indianápolis, CEP 04029-200. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da 
Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ Energia e Participações Ltda. (“Acionista”). 3. Mesa: Maurício 
Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de notas promissórias comerciais, em série única, para 
distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, no valor total de R$ 55.000.000,00, na Data de Emissão (“Emissão” e “Notas Promissórias”, respectivamente), mediante 
distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566/2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), da Lei 6.385/76, 
conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Oferta”); e (ii) autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à 
realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Cártula (conforme definido abaixo) e demais documentos necessários à Emissão, bem como, ratificar todos e quaisquer 
atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão, incluindo a formalização e efetivação da contratação 
do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta. 5. Deliberações: As Acionistas, sem ressalvas ou 
emendas, aprovaram integralmente as seguintes deliberações: (i) aprovaram a Emissão e a Oferta, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, com os termos e condições a 
serem estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártula”), sendo que as Notas Promissórias, a Emissão e a Oferta terão as seguintes características e condições principais: a) Valor 
Total da Emissão: O Valor Total da Emissão será de R$ 55.000.000,00 na Data de Emissão. b) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas 
Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização, conforme prevista na Cártula (“Data de Emissão”); c) Número da Emissão: a Emissão constitui a 1ª emissão de Notas 
Promissórias da Companhia; d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Notas Promissórias será de R$ 55.000.000,00, na Data de Emissão; e) Atualização Monetária: o 
Valor Nominal Unitário da Cártula não será atualizado monetariamente; f) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 1 Nota Promissória; g) Número de Séries: a Emissão será 
realizada em série única; h) Aval: de forma a garantir o fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora na 
Cártula e no âmbito da Emissão, incluindo o Valor Nominal Unitário, a Remuneração, os encargos e eventuais despesas e custos incorridos, bem como das penas convencionais, indenizações, 
reembolsos, tributos e similares que os titulares da Cártula incorram ou venham a incorrer para a cobrança de seu crédito (“Obrigações Garantidas”), a Nota Promissória contará com o Aval 
de: (i) Mez Energia e Participações Ltda., sociedade limitada, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, 1.761, 
conjunto 131, 132, 141 e 142, Indianópolis, CEP 04.029-100, CNPJ 37.027.275/0001-29; e (ii) Marcos Zarzur, domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida República do Líbano, 1921, CEP 
04501-002, CPF 084.742.748-00 (“Aval” e “Avalistas” respectivamente); i) Prazo e Data de Vencimento: nos termos do caput do artigo 5º da Instrução CVM 566, a Nota Promissória 
terá prazo de até 182 dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado previstas na Cártula, 
respectivamente; j) Forma, Custodiante, Comprovante de Titularidade e Banco Mandatário: a Cártula será emitida sob a forma cartular e custodiada perante o Itaú Unibanco S.A., 
instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, CEP 04.344-902, São Paulo/SP, CNPJ 60.872.504/0001-23, na qualidade de prestador de serviços de instituição 
depositária (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito e efeitos, a comprovação da titularidade da Cártula será feita por meio da posse da Cártula, adicionalmente, caso a Nota 
Promissória esteja depositada eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), a titularidade da Nota Promissória será comprovada pelo relatório expedido pela B3 em 
nome do respectivo titular da Nota Promissória. Foi contratado como prestador de serviços de banco mandatário para a Emissão o Itaú Unibanco S.A. (acima qualificado) (“Banco Mandatário”). 
A Cártula circulará por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, conforme disposto no §1º do artigo 4º da Instrução CVM 566, enquanto objeto de depósito 
centralizado, a circulação da Nota Promissória se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3, que endossará a cártula da Nota Promissória ao 
credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3, com exceção do resgate que tenha sido liquidado através da B3; k) Destinação dos Recursos: os recursos captados no âmbito 
da Emissão serão utilizados para: (i) capital de giro da Emissora; e (ii) aumento de capital social nas sociedades investidas para construção, operação e manutenção das instalações de 
transmissão dos projetos de transmissão de energia constantes de seus objetos sociais. l) Remuneração: A Nota Promissória fará jus ao pagamento de juros remuneratórios, incidentes sobre 
seu Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na 
forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário, disponibilizado em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa 
DI”), expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 2,85% ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário da Nota Promissória, desde a Data de Emissão, até a data de seu efetivo 
pagamento, conforme os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Promissórias - CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 na Internet (http://www.b3.com.br), e de 
acordo com a fórmula presente na Cártula;  m) Pagamento de Remuneração e do Valor Nominal Unitário: a Remuneração será paga, juntamente com o Valor Nominal Unitário, em 
uma única parcela na Data de Vencimento, ou, se for o caso, na data de eventual resgate antecipado, no âmbito da Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), ou, ainda, na 
data de eventual declaração de vencimento antecipado da Nota Promissória em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cártula); n) Resgate Antecipado 
Facultativo Total: a Emissora poderá, a qualquer tempo, resgatar antecipadamente a totalidade da Nota Promissória, a seu exclusivo critério, mediante o pagamento do Valor do Resgate 
Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor do Resgate Antecipado Facultativo a que farão jus os titulares da Nota Promissória por ocasião 
do Resgate Antecipado Facultativo corresponderá ao Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, apurados desde a Data de Emissão, até a data do efetivo pagamento do resgate 
antecipado (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido dos Encargos Moratórios (conforme definido na Cártula), se aplicável, devidos e não pagos até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A B3 deverá ser notificada pela Emissora sobre o Resgate Antecipado Facultativo com antecedência mínima de 3 Dias 
Úteis da respectiva data prevista para ocorrer o Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso, por meio de envio de correspondência em conjunto com os titulares das Notas Promissórias. 
O pagamento da Nota Promissória resgatada antecipadamente, com relação à Nota Promissória (a) que esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os 
procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Banco 
Mandatário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4º, artigo 5º, da Instrução CVM 566; o) 
Vencimentos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Cártula, mediante a ocorrência de determinados eventos as Notas Promissórias poderão ser declaradas 
antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Notas Promissórias. A 
Emissora comunicará a B3 no mesmo Dia Útil da declaração de vencimento antecipado das Notas Promissórias; p) Registro para Distribuição e Negociação das Notas Promissórias: 
As Notas Promissórias serão depositadas (a) para distribuição pública no mercado primário exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) para negociação, observadas as restrições dispostas na Cártula, no mercado secundário por 
meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) eletronicamente 
na B3. Concomitantemente à liquidação, a Nota Promissória será depositada em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. A Nota Promissória somente poderá ser negociada 
entre investidores qualificados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme 
disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476, e observado o cumprimento das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 pela Companhia, exceto pelo eventual lote de Nota 
Promissória objeto de garantia firme pelo Coordenador Líder; q) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes à Nota Promissória serão efetuados em conformidade com: (i) os 
procedimentos adotados pela B3, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3; (ii) em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede 
da Emissora, diretamente ao titular, caso a Nota Promissória não esteja depositada eletronicamente na B3; r) Subscrição e Integralização: A subscrição e integralização da Nota 
Promissória será realizada exclusivamente por meio do MDA. A sua integralização será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na Data de Emissão, pelo seu Valor 
Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3; s) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares da 
Nota Promissória, os débitos em atraso, devidamente atualizados, ficarão sujeitos: (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% sobre o valor devido 
e não pago; e (ii) a juros de mora não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês ou fração de mês, sobre o montante 
devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); t) Distribuição das Notas Promissórias: As Notas 
Promissórias serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade 
das Notas Promissórias (“Garantia Firme”), com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos 
do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Notas Promissórias Comerciais, em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 
1ª Emissão da MEZ 5 Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, 
organizará o plano de distribuição das Notas Promissórias, tendo como público alvo da Oferta Investidores Profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de 
Distribuição; u) Colocação das Notas Promissórias: A colocação das Notas Promissórias será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de 
distribuição previsto na Cártula e no Contrato de Distribuição; v) Prorrogação dos Prazos. Serão considerados prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação 
pecuniária relativa à Nota Promissória, até o 1º Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não seja considerado 1 Dia Útil. “Dia Útil” significa qualquer dia que não seja 
sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e w) Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Farão jus ao recebimento de quaisquer valores decorrentes da Nota Promissória, o titular 
da Nota Promissória no Dia Útil imediatamente anterior a respectiva data de pagamento. (ii) Autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato 
e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Cártula e demais documentos necessários à Emissão, 
bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão, incluindo a 
formalização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos 
membros da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 11/10/2021. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; 
Kelly Christine dos Santos, Secretária. Acionista: MEZ Energia e Participações Ltda., Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur. JUCESP nº 508.174/21-1 em 20/10/2021.

MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.237.413.531 - Instrumento 
Particular de 1ª Alteração do Contrato Social, para transformação do seu tipo societário em sociedade por 
ações, celebrado em 02/08/2021, cumulada com Assembleia Geral Extraordinária - Data, Hora e Local: Em 
02/08/2021, às 10hs, na sede social, em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjunto 151 (parte), 15º 
andar, Indianópolis, CEP 04029-100. Convocação: dispensada a convocação nos termos do §2º do Artigo 1.072 da Lei 
10.406/2002 (“Código Civil”), e no §4º, artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) em face da presença dos quotistas 
representando a totalidade do capital social da MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda, sociedade empresária, com 
sede em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjunto 151 (parte), 15º andar, Indianópolis, CEP 04029-
100, com seu Contrato Social devidamente registrado na JUCESP/NIRE 35.237.413.531 (“Sociedade” ou, conforme o caso, 
“Companhia”). Presença: única sócia representando a totalidade do capital social da Sociedade, MEZ Energia e Partici-
pações Ltda., sociedade limitada com sede em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjuntos 131,132 
e 141,142, Indianópolis, CEP 04029-100, CNPJ 37.027.275/0001-29, com seu Contrato Social devidamente registrado 
na JUCESP sob o NIRE 35.235.996.326. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, 
Secretário. Ordem do Dia: O Presidente da Mesa esclareceu que a reunião tinha por objetivo deliberar (i) a transformação 
do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade por ações; (ii) consignar que a Companhia permanece 
titular de todos os direitos e obrigações da sociedade; (iii) aprovar a estrutura de administração da Companhia; (iv) a eleição 
dos membros da Diretoria; (v) a aprovação do Estatuto Social; (vi) a eventual instalação de Conselho Fiscal; e (vii) adoção 
do jornal em que serão realizadas pela Companhia as publicações ordenadas pela legislação aplicável. Deliberações: As 
seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes sem quaisquer ressalvas ou emendas: 1.1 Aprovar 
a transformação do tipo jurídico da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, passando a ser 
denominada “MEZ T1 Transmissora e Participações S.A.”, tendo em vista que a referida transformação atenderá de 
melhor forma o objeto social e as necessidades da Sociedade, que será regida pelo Estatuto Social, pelos dispositivos da 
Lei das S.A. e demais disposições legais aplicáveis às sociedades por ações. 1.2 Consignar que a MEZ T1 Transmissora e 
Participações S.A., permanece titular de todos os direitos e obrigações da Sociedade, mantendo a mesma escrituração, 
atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, sem solução de continuidade. Esta transformação não modifica 
de qualquer forma os direitos dos credores, conforme o disposto no artigo 1.115 do Código Civil. Mantém-se inalterado o 
valor do capital social da Sociedade, no valor de R$14.718.104,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional. 1.3 Ademais, em decorrência das deliberações acima tomadas, aprovar a conversão das 14.718.104 quotas repre-
sentativas do capital social da Sociedade em 14.718.104 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, tudo conforme a 
Lista de Conversão que integra a presente ata como seu Anexo I. Referidas ações ordinárias conferirão aos seus respectivos 
titulares o direito a 1 voto em Assembleia Geral da Companhia. 1.4 Ainda em decorrência da transformação do tipo jurídico 
da Sociedade, aprovar a estrutura da administração da Companhia, que competirá a uma Diretoria composta por 2 Diretores, 
a serem eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. 1.5 Eleger para 
os cargos de Diretores da Companhia, para um prazo de mandato de 3 anos, os Srs. (i) Mauricio Ernesto Grandjean 
Zarzur, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CPF 367.159.508-65, RG 30.784.940-5, residente e domiciliado na Rua Dom 
Henrique, 65, Jardim Luisitânia, São Paulo/SP, CEP 04032-120 para o cargo de Diretor Administrativo, e (ii) Marcos Ernesto 
Zarzur, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF 084.742.748-00, RG 8.783.245 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida 
República do Líbano, 1.921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, para o cargo de Diretor Presidente. 1.6 Consignar que 
os Diretores ora eleitos, tomaram posse nesse ato por meio da assinatura do Termo de Posse anexo a essa Ata na forma do 
Anexo II e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades 
mercantis, bem como para os devidos fins declaram, ainda, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer 
a administração da Companhia por força de lei especial, não estão condenados ou se encontram sob efeito de condenação 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 1.7 Tendo em deliberações acima tomadas, e 
com o objetivo de refleti-las, foi aprovado o Estatuto Social da MEZ T1 Transmissora e Participações S.A., nos termos do 
Anexo III à presente Ata. 1.8 Dispensar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 
da Lei das S.A. e pelo artigo 22 do Estatuto Social ora aprovado. 1.9 Determinar que as publicações da Companhia ordenadas 
pela legislação aplicável sejam feitas em jornal de grande circulação pode preferencialmente ser “Empresa & Negócios” e no 
“DOE-SP”. 1.10 Aprovar a lavratura da Ata a que se refere a presente Assembleia em forma de sumário das decisões toma-
das, na forma do §1º do artigo 130 da Lei das S.A.. Encerramento, Lavratura e Leitura: Nada mais havendo a ser tratado, 
oferecida a palavra a quem quiser fazer uso, sem manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia 
pelo tempo necessário, foi a presenta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 02/08/2021.  
Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente da Mesa; Kelly Christine dos Santos, Secretária. Diretores Eleitos: 
Marcos Ernesto Zarzur, Diretor; Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Diretor. Acionista: MEZ Energia E Particpações Ltda - Por: 
Maurício Ernesto Grandjean Zarzur e Marcos Ernesto Zarzur. Advogado Responsável: Kelly Christine dos Santos, OAB/SP 
175.845. JUCESP nº 406.804/21-7 e NIRE 3530057566-1 em 25/08/2021.

MEZ 5 ENERGIA S.A. - CNPJ 40.215.231/0001-37 - NIRE 35.300.573.412 - Companhia Fechada - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 11/10/2021 - 1. Data, Hora e Local: 
No dia 11/10/2021, às 10hs na sede da MEZ 5 Energia S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, 1.753, 15º andar, sala 01 (parte), Indianápolis, 
CEP 04029-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas 
representantes da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. e MEZ Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura 
(“Acionistas”). 3. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de notas promissórias 
comerciais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, no valor total de R$ 100.000.000,00, na Data de Emissão (“Emissão” e “Notas Promissórias”, 
respectivamente), mediante distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566/2015, conforme alterada (“Instrução 
CVM 566”), da Lei 6.385/76, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); e (ii) autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e quaisquer medidas 
necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Cártula (conforme definido abaixo) e demais documentos necessários à Emissão, bem 
como, ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão, incluindo a 
formalização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta. 5. 
Deliberações: As Acionistas, sem ressalvas ou emendas, aprovaram integralmente as seguintes deliberações: (i) aprovaram a Emissão e a Oferta, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social 
da Companhia, com os termos e condições a serem estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártula”), sendo que as Notas Promissórias, a Emissão e a Oferta terão as seguintes 
características e condições principais: a) Valor Total da Emissão: O Valor Total da Emissão será de R$ 100.000.000,00 na Data de Emissão. b) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos 
legais, a data de emissão das Notas Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização, conforme prevista na Cártula (“Data de Emissão”); c) Número da Emissão: a Emissão 
constitui a 1ª emissão de Notas Promissórias da Companhia; d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Notas Promissórias será de R$ 100.000.000,00, na Data de Emissão; 
e) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário da Cártula não será atualizado monetariamente; f) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 1 Nota Promissória; g) 
Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; h) Aval: de forma a garantir o fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e 
futuras, assumidas pela Emissora na Cártula e no âmbito da Emissão, incluindo o Valor Nominal Unitário, a Remuneração, os encargos e eventuais despesas e custos incorridos, bem como das 
penas convencionais, indenizações, reembolsos, tributos e similares que os titulares da Cártula incorram ou venham a incorrer para a cobrança de seu crédito (“Obrigações Garantidas”), a 
Nota Promissória contará com o Aval de: (i) Mez Energia e Participações Ltda., sociedade limitada, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede em São Paulo/
SP, na Avenida Ibirapuera, 1.761, conjunto 131, 132, 141 e 142, Indianópolis, CEP 04.029-100, CNPJ 37.027.275/0001-29; e (ii) Marcos Zarzur, brasileiro, divorciado, empresário, 
domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida República do Líbano, 1921, CEP 04501-002, CPF 084.742.748-00 (“Aval” e “Avalistas” respectivamente); i) Prazo e Data de Vencimento: nos 
termos do caput do artigo 5º da Instrução CVM 566, a Nota Promissória terá prazo de até 182 dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de 
vencimento antecipado e de resgate antecipado previstas na Cártula, respectivamente; j) Forma, Custodiante, Comprovante de Titularidade e Banco Mandatário: a Cártula será 
emitida sob a forma cartular e custodiada perante o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, CEP 04.344-902, São Paulo/SP, CNPJ 
60.872.504/0001-23, na qualidade de prestador de serviços de instituição depositária (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito e efeitos, a comprovação da titularidade da 
Cártula será feita por meio da posse da Cártula, adicionalmente, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), a titularidade 
da Nota Promissória será comprovada pelo relatório expedido pela B3 em nome do respectivo titular da Nota Promissória. Foi contratado como prestador de serviços de banco mandatário 
para a Emissão o Itaú Unibanco S.A. (acima qualificado) (“Banco Mandatário”). A Cártula circulará por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, conforme 
disposto no §1º do artigo 4º da Instrução CVM 566, enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação da Nota Promissória se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de 
depósito mantidas junto à B3, que endossará a cártula da Nota Promissória ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3, com exceção do resgate que tenha sido liquidado 
através da B3; k) Destinação dos Recursos: os recursos captados no âmbito da Emissão serão utilizados para: (i) capital de giro da Emissora; e (ii) construção, operação e manutenção das 
instalações de transmissão objeto dos Lotes 04 e 05 do Leilão ANEEL nº 01/2020, de 17/12/2020, composto pela implantação das Linhas de Transmissão (“LT”) 230kV entre a SE Porto Alegre 
1 e SE Porto Alegre 9 com circuito subterrâneo, entre Guaíba 3 e Charqueadas 3, entre Capivari do Sul e Osório 3, entre Guaíba 3 e SE Pólo Petroquímico; e pela implantação e/ou ampliação 
das subestações SE 230/69 kV Charqueadas 3 e SE Guaíba 3 - Compensador Estático 525 kV e SE Porto Alegre 4 230/13,8 kV. l) Remuneração: A Nota Promissória fará jus ao pagamento 
de juros remuneratórios, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros 
de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário, disponibilizado em sua página 
na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 2,85% ao ano, base 
252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário da Nota Promissória, desde a Data de 
Emissão, até a data de seu efetivo pagamento, conforme os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Promissórias - CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 na 
Internet (http://www.b3.com.br), e de acordo com a fórmula presente na Cártula; m) Pagamento de Remuneração e do Valor Nominal Unitário: a Remuneração será paga, juntamente 
com o Valor Nominal Unitário, em uma única parcela na Data de Vencimento, ou, se for o caso, na data de eventual resgate antecipado, no âmbito da Resgate Antecipado Facultativo (conforme 
definido abaixo), ou, ainda, na data de eventual declaração de vencimento antecipado da Nota Promissória em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cártula); 
n) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Emissora poderá, a qualquer tempo, resgatar antecipadamente a totalidade da Nota Promissória, a seu exclusivo critério, mediante o 
pagamento do Valor do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor do Resgate Antecipado Facultativo a que farão jus os titulares 
da Nota Promissória por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo corresponderá ao Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, apurados desde a Data de Emissão, até a data do 
efetivo pagamento do resgate antecipado (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido dos Encargos Moratórios (conforme definido na Cártula), se aplicável, devidos e não pagos 
até a Data do Resgate Antecipado Facultativo (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A B3 deverá ser notificada pela Emissora sobre o Resgate Antecipado Facultativo com antecedência 
mínima de 3 Dias Úteis da respectiva data prevista para ocorrer o Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso, por meio de envio de correspondência em conjunto com os titulares das 
Notas Promissórias. O pagamento da Nota Promissória resgatada antecipadamente, com relação à Nota Promissória (a) que esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em 
conformidade com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais 
do Banco Mandatário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4º, artigo 5º, da Instrução CVM 
566; o) Vencimentos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Cártula, mediante a ocorrência de determinados eventos as Notas Promissórias poderão ser 
declaradas antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Notas 
Promissórias. A Emissora comunicará a B3 no mesmo Dia Útil da declaração de vencimento antecipado das Notas Promissórias; p) Registro para Distribuição e Negociação das Notas 
Promissórias: As Notas Promissórias serão depositadas (a) para distribuição pública no mercado primário exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado 
e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) negociação, observadas as restrições dispostas na Cártula, no mercado secundário por meio 
do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) eletronicamente na 
B3. Concomitantemente à liquidação, a Nota Promissória será depositada em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. A Nota Promissória somente poderá ser negociada 
entre investidores qualificados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme 
disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476, e observado o cumprimento das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 pela Companhia, exceto pelo eventual lote de Nota 
Promissória objeto de garantia firme pelo Coordenador Líder; q) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes à Nota Promissória serão efetuados em conformidade com: (i) os 
procedimentos adotados pela B3, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3; (ii) em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede 
da Emissora, diretamente ao titular, caso a Nota Promissória não esteja depositada eletronicamente na B3; r) Subscrição e Integralização: A subscrição e integralização da Nota 
Promissória será realizada exclusivamente por meio do MDA. A sua integralização será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na Data de Emissão, pelo seu Valor 
Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3; s) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares da 
Nota Promissória, os débitos em atraso, devidamente atualizados, ficarão sujeitos: (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% sobre o valor devido 
e não pago; e (ii) a juros de mora não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês ou fração de mês, sobre o montante 
devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); t) Distribuição das Notas Promissórias: As Notas 
Promissórias serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade 
das Notas Promissórias (“Garantia Firme”), com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos 
do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Notas Promissórias Comerciais, em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 
1ª Emissão da MEZ 5 Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, 
organizará o plano de distribuição das Notas Promissórias, tendo como público alvo da Oferta Investidores Profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de 
Distribuição; u) Colocação das Notas Promissórias: A colocação das Notas Promissórias será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de 
distribuição previsto na Cártula e no Contrato de Distribuição; v) Prorrogação dos Prazos. Serão considerados prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação 
pecuniária relativa à Nota Promissória, até o 1º Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não seja considerado 1 Dia Útil. “Dia Útil” significa qualquer dia que não seja 
sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e w) Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Farão jus ao recebimento de quaisquer valores decorrentes da Nota Promissória, o titular 
da Nota Promissória no Dia Útil imediatamente anterior a respectiva data de pagamento. (ii) Autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato 
e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Cártula e demais documentos necessários à Emissão, 
bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão, incluindo a 
formalização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos 
membros da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 11/10/2021. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; 
Kelly Christine dos Santos, Secretária. Acionistas: MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. - Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; MEZ Energia Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura - Por: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. JUCESP nº 508.026/21-0 em 20/10/2021.

Dicas para se proteger dos golpes do Pix
A digitalização dos meios de pagamento e serviços bancários trouxe muitas facilidades para o dia a dia dos brasileiros

que são modalidades 
que se tornaram ainda 
mais atraentes para os 
criminosos frente a esta 
simplicidade e rapidez de 
pagamentos. No campo 
da fraude digital, é pos-
sível que um criminoso 
- utilizando um celular 
roubado - acesse as con-
tas bancárias instaladas 
no dispositivo por meio 
da engenharia social. Mas 
como os ladrões entram 
no aplicativo do banco 
e como podemos nos 
proteger? 

Os criminosos prefe-
rem roubar celulares que 
já estejam desbloquea-
dos, mas caso o apare-
lho esteja bloqueado, 
eles costumam chutar 
algumas combinações 
populares. 

Ao desbloquear, muitas 
vítimas anotam dados 
de senha de cartão e de 

lho será bloqueado. 
Para desbloquear, 
é necessário saber 
o código PUK; 

 3) Configure o apaga-
mento (wipe) remo-
to do dispositivo; 

 4) Não utilize o desblo-
queio através de re-
conhecimento facial 
para aplicativos de 
banco e corretoras; 

 5) Configure seu app 
de banco para pedir 
não só a senha, mas 
o número da conta e 
da agência sempre 
que for aberto; 

 6) Use senhas diferen-
tes para cada aplica-
tivo, principalmente 
os bancários; 

 7) Não guarde fotos de 
senhas, documen-
tos ou de cartões de 
crédito na galeria de 
fotos; 

 8) Não utilize o recurso 
de “salvar senha” 
para aplicativos e 
portais críticos; 

 9) Proteja apl icati-
vos críticos com 
MFA (autenticador 
multifator). Desta 
maneira, os apps se-
rão acessados com 
senha e um códi-
go gerado por um 
token, evitando que 
mesmo que a senha 
seja descoberta pelo 
criminoso, ele não 
terá o token. 

Do ponto de vista da 
segurança física, algumas 
dicas podem prevenir 
a ação dos criminosos, 
como ter atenção na che-
gada e saída dos locais 
que frequentar, princi-
palmente os de rotina; 
evitar utilizar celular na 
rua e procurar utilizá-lo 
em um estabelecimento 
comercial; e sempre que 
possível coloque bolsas e 
mochilas no porta malas 
do veículo. Caso entre em 
uma situação de crise ou 
emergência, fique calmo 
e coopere, pois seu obje-
tivo é permanecer vivo! 

(*) - É diretor associado na área de 
cibersegurança da ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos;

(**) - É gerente de segurança pessoal e 
condominial na ICTS Security.
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banco no próprio bloco 
de notas do dispositivo. 
Como alguns serviços 
também utilizam e-mail 
para recuperação de se-
nha, e muitas vezes esse 
correio eletrônico está 
cadastrado no celular 
da vítima, o criminoso 
consegue realizar uma 
engenharia social contra 
a própria instituição, se 

passando pela vítima e 
solicitando transações 
ou trocas de senha. 

Caso o ladrão precise 
de dados pessoais, como 
data de nascimento e 
CPF, muitas vezes eles 
podem ser encontrados 
no próprio celular da 
pessoa, seja em mensa-
gens, e-mail ou nos dados 
de saúde, que algumas 
vezes ficam registrados. 
Entre as dicas para tentar 
atrapalhar o acesso des-
ses criminosos às contas 
bancárias, estão: 
 1) Tenha o IMEI, ou 

número de série, 
do dispositivo ano-
tado em um local 
seguro, ou seja, fora 
do dispositivo. Para 
descobrir o núme-
ro, digite *#06# no 
dispositivo. Caso o 
aparelho seja rou-
bado, é só solici-
tor à operadora o 
bloqueio usando o 
número do IMEI. 
Com isso, nenhum 
chip funcionará no 
aparelho. Além dis-
so, faça um boletim 
de ocorrência, pois 
caso a polícia apre-
enda o aparelho, ela 
saberá sua origem; 

 2) Proteja seu CHIP 
ativando os códigos 
PIN e PUK do seu 
chip SIM. Ao ativar o 
código PIN, ele será 
solicitado quando o 
celular for reinicia-
do e nenhuma fun-
ção do aparelho será 
ativada caso o códi-
go não esteja corre-
to. E se o criminoso 
tentar adivinhar e 
errar o código por 
três vezes, o apare-
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