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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião PROCESSO Nº 1049143-
10.2015.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER
a(o)Jorge Armando Camargo de Oliveira, Grace Camargo de Oliveira, Joao Augusto Hoefling, Isaura
Camparoto Hoefling, Eduardo Thut, Aracy Leonardo Thut, Mario Cerqueira da Silva, Filomena
Carvalho Silva, Manuel Francisco Junior, Francisca Correira de Jesus, Jeferson Pereira, Luiz Carlos
Basilio, Maria Pereira dos Santos, Joaquim Diniz Melro Junior, Adelina Martins Albino Martins Merlo,
Felinto Martins Melro, Maria Olivia Frank, Kuno Dietmar Frank Maria Adelia Merlo Mendonça,
Porfíria Fereira Melro, Maria da Penha Merlo Fernando Muniz Mendonça, réus ausentes, incertos,
desconhecidos eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Porfíria
Ferreira Melro, Iveres Ferreira Melro, Rosiris Ferreira Melro e Rosilene Fereira Melro ajuizaram a
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Coronel Ferreira
Braga nº 93, Vila Dalila, São Paulo SP, CEP: 03522-010, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação
deste edital. 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.

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/ME 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 08 de novembro de 2021, às
09:00 horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14,
Setor TPE, Edifício Iguatemi Of. Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Criação de novo cargo de Diretoria; b)
Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; c) Consolidação do
Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 28 de outubro de 2021.
Flavio José Martins.                                                                       (28, 29 e 30)

AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE Nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Outubro de 2021
Data, Horário e Local: Aos 05 dias de outubro de 2021, às 15:00 horas, na sede
social da AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A., situada na Alameda Santos
nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capi-
tal. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face à
presença de acionistas representando a totalidade do Capital 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: (i) de-
liberar sobre a Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social que passará de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), no montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante subscrição
em dinheiro, com emissão de 5.000.000 (cinco milhões) de novas ações ordinárias, no-
minativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada aci-
onista possuir, com a integralização de 100% (cem por cento) no ato da subscrição; (ii)
Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Instalada a Assembleia, após
o exame e discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram,
por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: i) Aprovaram, o aumento do capital
social da Companhia dos atuais R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) mediante subscrição em dinheiro no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com a emissão de 5.000.000 (cinco milhões)
de novas ações ordinárias no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção
que cada acionista possuir, com a integralização de 100% (cem por cento) no ato da
subscrição. Estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital, os
mesmos desistem expressamente, do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação de seu
direito de preferencia, esclarecendo que, pretendem, neste ato, subscrever o aumento
do Capital Social, e que as eventuais frações de ações se houver serão acertadas entre
eles. Apresentado o boletim de subscrição, verificou-se que o aumento do Capital Social
no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), havia sido totalmente subscrito
conforme consta da relação que foi submetida à votação, sendo a mesma aprovada,
sem reservas, pela unanimidade dos acionistas presentes. Em seguida, o Sr. Presidente
declarou homologado a elevação do Capital Social de R$15.000.000,00 (quinze milhões
de reais) para R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) na forma proposta e aprovada.
(ii) Em consequência das deliberações acima, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto So-
cial, o qual passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social totalmente
subscrito e integralizado é de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), dividido em
20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de
R$1,00 (um real) cada uma, observando-se quando de sua emissão o disposto na
legislação em vigor”. 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 suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 05 de ou-
tubro de 2021. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário.
Acionistas: AK - Empreendimentos e Participações S.A., por seu Diretor Presidente,
André Kissajikian e Comercial e Empreendimentos Brasil S.A., por seu Diretor Superin-
tendente, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa:
André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 507.938/21-5, em 20/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construtora Toda do Brasil S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 04/10/2021.
Aos 04/10/2021, às 10:00 hs reuniram-se em AGE os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, 
em sua sede social sito na Rua Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, nesta Capital do Estado de 
São Paulo, dispensada a publicação dos editais de convocação, tendo em vista o comparecimento 
da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto  no §4º do  Artigo 124, Lei nº 6.404/76, 
conforme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo 
a presidência dos trabalhos, o Diretor Presidente da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, convidou 
a mim Gilson Tadashi Yamaoka para secretariar os trabalhos. Composta a mesa, informou o Sr. 
Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre: a) Aprovação 
do Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2020 da Sucursal constituída na República do Paraguai, de mesma denominação social 
da sua matriz, ou seja, Construtora Toda do Brasil S/A - Sucursal Paraguai, localizado à Parave-
ra, Hernandarias, Casi Itaipu, Frente Del Colegio - Paraguai, apresentando um prejuízo no ano de 
PYG 2.417.842.169 a ser transferido para conta de Resultado Acumulados. Após deliberação foi 
solicitado que sejam realizadas as ações que se fizerem necessárias. Nada mais havendo a tra-
tar, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspen-
deram-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas. Toda Corporation (representada 
pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa. Declaramos estar conforme ori-
ginal. São Paulo, 04/10/2021. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente; Sr. Gilson Tadashi Yamaoka 
- Secretário. JUCESP n° 513.026/21-6 em 26/10/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Guilherme Canineo (*)

criadores perguntem qualquer coisa aos seus ouvintes 
e adicionem essas respostas em qualquer episódio. 
Os ouvintes, por sua vez, poderão responder a es-
sas perguntas diretamente no aplicativo do Spotify, 
capacitando-os ainda mais a entrar na conversa –é 
importante lembrar que, em 2019, o Spotify adquiriu 
o Anchor por US$230 milhões.

Além disso, os podcasters poderão selecionar as suas 
respostas favoritas para que todos dentro de sua comu-
nidade de ouvintes vejam. 

Assim como mencionado, os Q&As são uma excelente 
e fácil maneira de construir uma conexão duradoura com 
seu público e conseguir ideias para novos temas ou, até 
mesmo, episódios follow-up, que reforçam certos temas 
já tratados em outros episódios.

Caso o seu podcast tenha uma presença em alguma rede 
social que disponibilize opções interativas de engajamen-
to (por exemplo, Instagram), você poderá reunir ainda 
mais informações sobre o que está funcionando e o que 
não está, além de saber quais os tópicos mais populares 
dentro do seu segmento. 

Por último, você pode muito bem responder a essas 
perguntas realizando um episódio específico para isso, 
conhecido nos Estados Unidos como mailbag episodes. 

Explore e aproveite os insights de seus 
ouvintes com as enquetes

Assim como os Q&As, a funcionalidade das enquetes –
somente disponível no site do Anchor– também te ajudará 
a entender quais tópicos estão funcionado/se destacando 
e quais não estão gerando tanta tração, desde conside-
rações para futuros episódios como para temas tratados 
anteriormente. 

Diferentemente dos Q&As, podcasters poderão 
colocar até sete opções de resposta dentro de suas 
enquetes e, claro, controlar a duração na qual estás 
enquetes ficarão disponíveis. Nos últimos anos, pu-
demos observar o aumento desta funcionalidade nas 
redes sociais, seja nos stories dentro do Instagram, 
como dentro de grupos do Facebook, mas sobretudo 
no LinkedIn por conta do alcance proporcionado pelo 
algoritmo da rede. 

Dito isso, ouvintes poderão ver os resultados das en-
quetes tanto em tempo real como após o seu término, 
mantendo-os envolvidos no processo do começo ao fim.

Leve a sua audiência muito mais além...
Existem diversos fatores que separam os podcasts de 

sucesso dos que “fracassam” ou dos que simplesmente 
são “descontinuados”. A qualidade do conteúdo seja, 
talvez, o principal diferencial entre programas, seguido 
da constância/periodicidade com a qual você produz e 
lança novos episódios, considerado uma amostra séria 
de comprometimento. 

Dito isso, é extremamente importante que você 
entenda e se comunique com o seu ouvinte. No final 
das contas, não adianta você produzir episódios com 
informações de extrema qualidade e lançá-los de forma 
constante e eficiente se ninguém estiver interessado 
em escutá-los. 

Seus ouvintes são as únicas pessoas que separam 
o seu podcast do sucesso e do fracasso. Em outras 
palavras, você deve alocar uma boa parte da sua ener-
gia para realmente entender se que o que você está 
produzindo está funcionando e quais outros tópicos 
são do interesse deles. No entanto, vale lembrar que 
não são todos os ouvintes que você deve escutar, 
mas sim aqueles que realmente se importam com o 
seu conteúdo. 

Com a opção dos Q&As e das enquetes, isso não só 
elevará a sua experiência como criador, mas será tam-
bém uma nova oportunidade de você fazer com que 
seus ouvintes esqueçam que vocês realmente não se 
encontram presentes no mesmo lugar, sobretudo se 
suas respostas forem utilizadas em trechos de certos 
episódios. 

Se existe algo que essas funcionalidades oferecem é a 
construção de um sentimento de camaradagem em torno 
de cada episódio e, como podcasters, nos fazem lembrar 
porque decidimos lançar nossos programas. 

Quanto maior for a sintonia e a sinergia entre o seu pod-
cast e o seu ouvinte, e quantos mais ele sentir que sua 
participação é fundamental para o desenvolvimento do 
programa, maiores serão as chances de que ele recomende 
o seu podcast para outras pessoas, criando um efeito de 
rede totalmente orgânico caso as expectativas de novos 
ouvintes também sejam atendidas. 

(*) - É ex tenista profissional, jornalista, apresentador e especialista 
em podcasts. Mestre em Entertainment Business pela Full Sail University e 

formação em jornalismo pela University of West Florida. Comanda, 
toda quinta 17:30h, a live “Resumão da Semana” nos canais da Full Sail 

Brazil Community.

Como conteúdos interativos 
aumentam o engajamento 
com ouvintes de podcast

No dia 30 de setembro, o Anchor, plataforma 
que auxilia produtores de conteúdo a 
gravar, publicar e monetizar seus podcasts, 
introduziu novas funcionalidades para que 
os podcasters que hospedam seus episódios 
dentro da plataforma possam aumentar ainda 
o engajamento com os seus ouvintes: criar 
enquetes e “perguntas e respostas”, os famosos 
Q&As

Os podcasters são, quiçá, os criadores de con-
teúdo que mais tem dificuldade de interagir 
com o seu público por conta do simples fato de 

que o conteúdo que produzem é feito e consumido, 
majoritariamente, no formato de áudio. Dito isso, es-
sas novas funcionalidades agora adicionam um toque 
mais pessoal, além de novos níveis de interação para 
cada episódio. 

Os Q&As e as enquetes ajudarão a que criadores possam 
responder a comentários, anedotas e perguntas através 
de um simples clique, facilitando (e possibilitando) uma 
construção muito mais simples de conexões autênticas 
com seus “fãs”. 

O simples fato de que, agora, você possa con-
vidar o seu público para participar ainda mais da 
sua jornada não só criará um sentimento maior de 
participação como também de reciprocidade, uma 
vez que os seus ouvintes mais ávidos verão o seu 
comprometimento com o projeto e entenderão que, 
para que isso dê certo, eles, como ouvintes, também 
precisam contribuir.

A partir disso, ao demonstrar interesse na opinião do 
seu ouvinte, você utilizará os gatilhos mentais da reci-
procidade e participação uma vez que essas opiniões são 
fundamentais para que os próximos conteúdos sejam 
ainda melhores, beneficiando ainda mais o ouvinte que 
sentirá não só a necessidade de contribuir com suas 
respostas, como sentirá prazer ao fazê-lo. 

Mantenha a conversa fluindo com Q&As
A funcionalidade do Q&A –disponível tanto no site 

do Anchor como no aplicativo– permitirá que os 

Em 2020, mesmo com 
a pandemia e a crise 
econômica, as vendas 

da Black Friday ultrapassaram 
R$ 5,1 bilhões, um crescimento 
de 31% em comparação a 2019, 
segundo dados da Neotrust/
Compre&Confie. 

Neste ano, a expectativa é 
que as vendas cresçam ainda 
mais, sobretudo no e-com-
merce. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela Ebit 
Nielsen, é esperado um cresci-
mento de 26% em vendas pela 
internet, em comparação com 
o ano passado. Para aproveitar 
esse crescimento, Sabrina Nu-
nes, dona da Francisca Joias, 
maior e-commerce de joias do 
Brasil, dá dicas para os lojistas 
que querem potencializar suas 
vendas neste Black Friday, ao 
indicar que três tendências vão 
dominar.

1) Vendas pelo WhatsA-
pp - Uma pesquisa feita pelo 
Facebook revelou que 83% 
dos brasileiros utilizam o 
WhatsApp em alguma parte da 
jornada de compra de produ-
tos e serviços. Sabrina explica 
que o serviço traz um atendi-
mento mais personalizado ao 

Neste ano, a expectativa é que as vendas cresçam ainda mais, 
sobretudo no e-commerce.

Black Friday: varejo espera crescimento nas vendas
Desde 2010, o calendário do comércio brasileiro incorporou mais uma data importante: todo ano, na última 
sexta-feira de novembro, acontece a Black Friday

52% - um número maior que 
o de todo mercado online. 
Sabrina afirma que esses sites 
e aplicativos podem ser uma 
excelente alternativa para lojas 
físicas que estão ingressando no 
mundo online ou e-commerces 
que ainda não têm site próprio.

A maioria das pessoas, quan-
do pensa em empreender on-
line, pensa em ter seu próprio 
site ou vender pelas redes 
sociais, mas os marketplaces 
também podem ser excelentes 
canais de venda. A Francisca, 
por exemplo, começou em 
um marketplace, mas depois 
fomos aliando ao site próprio 
e também nunca abandonamos 
as redes.

De acordo com a empresária, 
a queda recente das redes da 
empresa Facebook mostrou a 
importância da diversificação. 
“Cada vez mais vemos o sur-
gimento de novos canais de 
venda, o varejista deve saber 
explorá-los ao seu favor. Não 
podemos estar só no Instagram, 
ou só no seu próprio. O lojista 
deve estar onde seu público 
está”, conclui. Fonte: (www.
franciscajoias.com.br).
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consumidor, ao permitir um 
atendimento mais humaniza-
do e transparente, diferente 
de outros canais como e-mail 
ou chats de site. 

Por isso, o lojista deve se 
organizar para responder o 
WhatsApp o mais rápido possí-
vel. Ainda que o WhatsApp Pay 
ainda não tenha grande aderên-
cia aqui no Brasil, você pode 
oferecer compra por boleto ou 
pix, por exemplo, utilizando o 
WhatsApp para enviar a chave 
e solicitar o comprovante.

2) Live Shop - As lives de 
vendas tiveram seu boom na 
China, onde o modelo movi-
mentou cerca de 200 milhões 

de dólares em 2020, e chegaram 
ao Brasil no ano passado. A es-
tratégia já virou parte da rotina 
de grandes marcas, mas Sabrina 
Nunes afirma que elas também 
podem ser grandes aliadas de 
pequenos negócios.

As lives shop ou lives de ven-
das aproximam o seu cliente e 
permitem um novo tipo de in-
teração. Não é necessária uma 
grande produção, mas um bom 
planejamento para mostrar os 
produtos da melhor forma.

3) Vendas por marketpla-
ces - Em 2020 as vendas por 
marketplaces, como Shopee, 
Mercado Livre e Amazon, 
tiveram um crescimento de 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
4D

D
-1

0D
1-

34
D

1-
AC

7C
.


