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Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/ME 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas da CINPAL Cia. Industrial de Peças para Automóveis (“Companhia”)
que se encontram disponíveis, na sede social da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, estado de
São Paulo, na Avenida Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, os documentos a que se refere o Art. 133
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Taboão da
Serra, 03 de maio de 2022. Riccardo Arduini - Presidente do Conselho de Administração.     (07, 10 e 11)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115164-94.2017.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Martins
Trindade Prado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO ROBERTO MURRAY, CPF
010.953.828-53 e OAB/SP 14.505, que Jocely Couto de Oliveira - ME ajuizou ação de Procedimento
Comum, objetivando sua procedência para declarar o cumprimento do contrato por parte da autora e
seu direito ao recebimento das comissões dos valores da venda dos lotes efetivamente realizadas e
rescindidas, mesmo as rescindidas por imposição dos réus, inclusive por culpa exclusiva do corréu
Evandro Gonçalves de Oliveira, com condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 114.708,36
(cento e quatorze mil, setecentos e oito reais e trinta e seis centavos), correspondente aos valores
recebidos e a ser recebidos, tudo conforme documentos nos autos. Além da condenação dos réus nas
custas e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para sua citação,
para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir do prazo supra, conteste a ação, sob pena de serem aceitos
como verdadeiro os fatos alegados, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257
inciso IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2022.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de abril de 2022
Data e horário: às 14 horas do dia 5 de abril de 2022. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, no 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, 
CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Noriaki Watanabe e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: 
Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando 
a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: 
dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de 
que trata o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com o facultado pelo § 4º 
do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. 
Noriaki Watanabe ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição do Sr. 
Ryo Miyajima ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações Toma-
das por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas, 
sem qualquer ressalva: (i) a renúncia do Sr. Noriaki Watanabe, japonês, casado, economista, portador do 
Passaporte Japonês nº TS2498463, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São 
Paulo - SP, CEP: 04794-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Os 
membros presentes agradeceram toda a colaboração e o trabalho do Sr. Noriaki Watanabe durante o seu 
mandato; (ii) a eleição do Sr. Ryo Miyajima, japonês, casado, engenheiro, portador do Passaporte Japonês 
nº TH9783626, com endereço comercial na Cidade de Tóquio, Japão, 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 
100-8631, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data. O conselheiro ora eleito declara, sob 
pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevarica-
ção, 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, e assina o respectivo Termo de Posse no devido livro societário. O membro do Conselho de 
Administração aqui eleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é remunerado por outras empre-
sas do grupo; Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 5 de abril de 
2022. (aa) Noriaki Watanabe - Presidente da Mesa; Sra. Larissa Chaguri - Secretária de Mesa; Acionistas 
Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Noriaki Watanabe e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda, por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. 
Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela que se acha transcrita no livro próprio. Noriaki Watanabe 
- Presidente da Mesa, Larissa Chaguri - Secretária. JUCESP nº 229.821/22-4 em 06/05/2022.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001697-41.2022.8.26.0566 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro de São Carlos, Estado de SP, Dr(a). Milton Coutinho Gordo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anderson Brás Ducatti, Brasileiro, CPF 226.696.408-93, com endereço 
à Rua Borba Gato, 230, Jardim Centenário, CEP 13564-100, São Carlos - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 30.000,72 
(atualizado até Mar/22), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Carlos, aos 14 de abril de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005926-03.2022.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a) Ana Carolina Miranda de Oliveira, 
na forma da Lei, etc. Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Proc Nº 0005926-03.2022.8.26.0224. A 
Drª Ana Carolina Miranda de Oliveira, Juíza de Direito da 9ªVC do Foro de Guarulhos – SP, Faz 
Saber a Rodoviário Cassiano Importação e Exportação Ltda, CNPJ Nº 04.473.144/0001-166, que 
nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP. Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S/A, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de 
R$ 237.723,72 (atualizado até março/22), 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. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 04 de maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo 30 dias.  Proc Nº 0000388-10.2022.8.26.0299. A Drª Juliana Moraes 
Corregiari Bei, Juíza de Direito da 2ª VC do Foro de Jandira SP,  Faz Saber a Tech e Carmo 
Transportes e Logística Ltda,  CNPJ Nº 08.853.587/0001-93, que nos autos de cumprimento de 
Sentença ajuizado por  CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua 
INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 50.917,60, 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. Jandira, 12 de Abril  2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001226-12.2022.8.26.0344 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Marília, Estado de SP, Dr(a). Angela Martinez Heinrich, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Teralog Transportes Ltda. ME, CNPJ 54.076.658/0001-06, que por este 
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, execução do julgado na Monitória nº1012174-40.2015.8.26.0344. Encontrando-se 
a Executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação para que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contados após o decurso de prazo deste edital, pague a quantia de R$ 
39.850,23, que deverá ser atualizada até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente que, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo 
acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação. Decorrido o prazo 
do edital sem oferecimento de impugnação, será nomeado Curador Especial (CPC, art. 257, inc. 
IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.15/03/2022 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. Nº 1019555-79.2019.8.26.0564. O Dr. Rodrigo Gorga 
Campos, Juiz de Direito da 9ª VC do Foro de São Bernardo do Campo S/P. Faz Saber a Thiago 
Doniseti do Monte CPF Nº 325.708.608-32 que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - 
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
5.844,13. Referente as faturas Vencidas e não quitadas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado 
no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida 
a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, 
aos 05 de abril de 2022. 

Edital De Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0001712-16.2022.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a) Ivo Roveri Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tibirica Transportes e Logística Ltda, CNPJ 14.189.341/0001-61, 
que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP- Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
189.704,49 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 30 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. 30/03/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias Proc. 1012627-87.2016.8.26.0477. O Dr. Eduardo Ruivo Nicolau, 
Juiz de direito da 1ªVC do Foro da Praia Grande /SP. Faz Saber a Wagner Giulian Scigliano 
Carneiro, CPF/ME Nº: 375.385.318-66 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por  
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 8.396,57. Referente as faturas de nº 212690656, com vencimento em 10/12/2015,  e Fatura de 
nº 220141066, com vencimento em 10/02/2016, vencidas e não pagas. Estando o executado em 
local ignorado, foi deferida a sua Intimação por edital, para que o requerido apresente contrarrazões 
no prazo de 15 (quinze) dias, prazo esse que começa a fluir após o prazo de vinte, em virtude da 
sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito do processo. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Praia Grande 14/09/2021. 

Construcciones Y Auxiliar 
de Ferrocarriles, S.A. (CAF)

CNPJ: 05.710.258/0001-03
Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Por acordo do Conselho de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” 
ou a “Sociedade”), convoca-se aos Srs Acionistas para a AGO, que será celebrada exclusivamente 
pela via telemática, no dia 05/06/2021, às 12h, em 1ª convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, 
no mesmo local e hora, em 2ª convocação, com o objetivo de deliberar e resolver sobre os assuntos 
compreendidos na Ordem do Dia, transcrita a seguir: Ordem do Dia 1. Apuração e aprovação, conforme 
o caso, das contas anuais e relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A., e das contas anuais e relatório de Administração do seu grupo consolidado de sociedades, 
correspondentes ao exercício de 2020, assim como da gestão do Conselho de Administração. 2. 
Aprovação da demonstração financeira consolidada correspondente ao exercício de 2020. 3. Aprovação 
da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício de 2020. 4. Reeleição do Sr. 
Julián Gracia Palacín como Conselheiro Independente. 5. Alteração dos Estatutos Sociais: Todos os 
documentos anteriores, assim como o restante da informação relativa à Assembleia Geral de Acionistas, 
também podem ser consultados no site da Sociedade (www.caf.net) , na íntegra e ininterruptamente 
até que seja celebrada a Assembleia Geral e, mais concretamente. Para estes efeitos, as solicitações 
de informação deverão ser encaminhadas ao Escritório de Atendimento a Acionistas e Investidores, 
na sede social mediante e-mail enviado para o endereço de e-mail: acionistas@caf.net. Direito de 
completar a Ordem do Dia e de apresentar novas propostas de acordo Os acionistas que representem, 
no mínimo,  (3%) do capital social poderão solicitar que seja publicado um complemento à convocação 
da Assembleia Geral de Acionistas incluindo um ou mais pontos na Ordem do Dia, desde que os novos 
pontos estejam acompanhados de uma justificativa ou, conforme o caso, de uma proposta de acordo 
justificada. O exercício deste direito deverá ser feito mediante notificação comprovada – encaminhada 
ao atendimento da Secretaria do Conselho de Administração – que será recebida na sede social dentro 
dos cinco (5) dias seguintes à publicação da presente convocação. O complemento de convocação será 
publicado com quinze (15) dias de antecedência, no mínimo, na data mencionada para a celebração 
da Assembleia em 1ª convocação. Os acionistas que representem esse mesmo percentual poderão 
também, no mesmo prazo mencionado anteriormente, e mediante o envio da notificação para a sede 
social, apresentar propostas fundamentadas de acordo sobre assuntos já incluídos ou que devam ser 
incluídos na Ordem do Dia da Assembleia convocada. O registro de presença poderá ser realizado 
a partir do dia seguinte ao da publicação da presente convocação e não será aceito depois das 
12h00 do dia 04/06/2021. Informação geral Para obter esclarecimentos sobre o exame, entrega ou 
envio gratuito da documentação, informação adicional ou qualquer outra informação referente a esta 
convocação e à celebração da Assembleia Geral, os acionistas poderão encaminhar para o Escritório 
de Atendimento a Acionistas e Investidores, através dos seguintes procedimentos: 1. Telefone: 
943.18.92.62, em dias e horários comerciais. 2. E-mail: acionistas@caf.net. Beasain, em 30/04/2021. 

Sra. Marta Baztarrica Lizarbe - Conselheira Secretária do Conselho de Administração.CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2022
Data e Hora: 25/04/2022 às 11:00 horas. Local: Sede social à Rua Manoel da Nóbrega, 1280 - 3º 
andar - São Paulo - SP. Presença: Acionistas, representando a totalidade do Capital Social. Publica-
ções: Dispensada, consoante o disposto  no  parágrafo  4º do  Artigo  124,  Lei  nº 6.404/76. Mesa 
Diretora: Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, Secretário, Sr. Gilson Tadashi Yamaoka. Ordem do Dia: 
Aprovação do Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício en-
cerrado em 31/12/2021, a destinação do resultado do exercício e os honorários da Diretoria. Delibera-
ções: Após examinarem e discutirem os assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas tomaram 
as seguintes deliberações: 1) Por unanimidade de votos, foram aprovados o Balanço Patrimonial e as 
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, publicado no Di-
ário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal Empresas & Negócios e no site “Empresas & Negócios” 
ambos no dia 20/04/2022. 2) Com relação ao prejuízo do exercício encerrado em 31/12/2021, no valor 
de R$ 106.616.170,78, foi deliberada para incorporação à conta de Prejuízo Acumulado, conforme 
Inciso III, parágrafo 2, Artigo 178 da Lei 6.404/76, ficando na conta de Prejuízo Acumulado o saldo 
de R$ 133.469.620,85. 3) Foi fixado o valor anual de até R$ 552.000,00 (Quinhentos e cinquenta e 
dois mil reais), a título de honorário da Diretoria, para o ano de 2022, cabendo aos membros estabe-
lecerem os honorários mensais de cada um. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, franqueada 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspenderam-se os tra-
balhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. aa) Acionistas presentes: TODA CORPORATION (representada 
pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), e Sr. Naohiko Imagawa. Sr. Naohiko Imagawa - Presiden-
te e Sr. Gilson Tadashi Yamaoka - Secretário, declaramos estar conforme original lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 25 de Abril de 2022. Naohiko Imagawa - Presidente; Gilson Tadashi Yamaoka 
- Secretário. JUCESP n° 228.072/22-0 em 04/05/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0011121-39.2021.8.26.0309.  A Drª. Daniela Martins 
Filippini, Juíza de Direito da 3ªVC do Foro Regional e Jundiaí S/P,  Faz Saber a  Dário Cesar de 
Assis RG Nº 195.240-71, que Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S A - Autoban, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 56.472,57, 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. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 16 de Janeiro de 2021. 

Processo nº 1002818-78.2020.8.26.0624. Procedimento Comum - Indenização por Dano Material 
Requerente. Rodovias Integradas do Oeste S.A. Requerido: Daniel Polo Fernandes Me, empresa 
com sede na Rua Princesa Isabel, nº 426, Centro, Tupi Paulista/SP, CEP 17930-000 e Francesco 
Maschio, RG nº 29.028.275-5 SSP/SP, inscrito no CPF nº 378187588-10. Edital de Citação: Prazo 
20 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória por dano material. O Dr. Rubens Petersen 
Neto, Juiz de Direito da 2ªVC da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei. Faz saber ao, réu, ausente, 
incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Rodovias Integradas do Oeste S.A. move contra si, por 
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu 15/09/2017, por 
volta das 03h50min, ao atingir o km 171+300 da SP-280, sentido leste, o segundo requerido, condu 
zindo o veículo Caminhão com 3 Eixos M. Benz/Axor 2544 S, cor branca, ano 2011, placas HTP96 
23, de propriedade a primeira requerida, quando perdeu o controle do veíc. no citado KM, colidindo 
contra a defensa metálica e outros equipamentos, danificando o patrimônio público sob concessão. 
.Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de ocorrência nº 22099-530. Os Req. 
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 Reque rente despendeu, 
na data da ocorrência, a quantia de R$ 7.090,71. 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 Tatuí, aos 29/04/2022.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003686-69.2013.8.26.0543 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 a(o) Jair Marques da Silva, Brasileiro, CPF 771.064.318-34, com endereço 
à Rua Landizal, 56, Apto. 86 A, São João Clímaco, CEP 04256-060, /SP, que na respectiva vara e 
cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia 
Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do 
acidente que ocorreu dia 06/02/2011, por volta das 00h10min, o Requerido estava trafegando com 
o veículo Marca Mercedez Benz/L 2013, Modelo Caminhão, ano 1975, cor Verme lh a, Placa BWE-
8127, RENAVAM 357472454, de propriedade do Requerido, quando, na altura do Km 279 + 360, 
sentido sul, segundo informações colhidas para PRF no local, foi averiguado que o condutor perdeu 
o controle na curva, colidindo-se contra a mureta e tombando a sua carga. Mediante o acidente 
ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 850294 (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$ 3.319,13, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. 
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. 08/04/2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1132796-02.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 16ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Felipe Poyares Miranda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Efraim Maduro dos Santos CPF Nº 836.061.062-20 que lhes foi proposta ação 
de Procedimento Comum requerido por G.A. Brasil Representação Eireli objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 13.259,59 Referente os Cheque sob o nºs 850063, 850064, 850065, 850066 e 
850067, vencidos e não pagas, devidamente atualizado e, efetue o pagamento de honorários advo 
catícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, 
nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargo s não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 19/04/2022.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001231-54.2019.8.26.0010.  O Dr. Carlos Antônio da Costa, 
Juiz de Direito da 3ªVC do Foro Regional de Caieiras/S/P. Faz Saber a  Rodolpho Vasiliauskas 
Machado CPF Nº 172.658.598-04, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor 
de R$ 10.017.90. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

01- DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10 horas e trinta minutos, na 
sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - CONVO-
CAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sexto do Estatuto So-
cial da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Regina Annes Guima-
rães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Marco 
Antonio Antunes. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição do Sr. SANDOVAL 
MARTINS PEREIRA, para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia, para um mandato unifi cado até 
a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 
2024. 05 - DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, 
por unanimidade e sem restrições: 5.1- Aprovar a eleição, para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Compa-
nhia, do Sr. SANDOVAL MARTINS PEREIRA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 
18.788.294-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 129.731.538-32, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, com prazo de mandato unifi cado até a pos-
se dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 
5.2- Consignar que o Sr. SANDOVAL MARTINS PEREIRA ora eleito, declarou, sob as penas da lei, que não está im-
pedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encon-
trar sob os efeitos dela em virtude de 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 Siste-
ma Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a proprie-
dade, e declarou, ainda, que, preenche as condições constantes no artigo 2º, do Regulamento Anexo II à Resolução 
4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à Resolução do CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, conforme 
alterada, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia. 5.3- Consignar que o Sr. SANDOVAL MARTINS 
PEREIRA, ora eleito, tomará posse em seu cargo após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.4- Ra-
tifi car que, após a homologação do Banco Central do Brasil, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição (i) 
Diretora Presidente: ANA KARINA BORTONI DIAS, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada 
em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 
605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: FLÁVIO PENTAGNA GUIMA-
RÃES NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cé-
dula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo 
Vice-Presidente: SANDOVAL MARTINS PEREIRA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 18.788.294-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
129.731.538-32; (iv) Diretor Executivo: EDUARDO MAZON, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/
ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específi ca: FELICE ITALO NAPOLITANO, brasileiro, ca-
sado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, LUCIANA BUCHMANN FREIRE, brasileira, divor-
ciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula 
de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, DANIEL ANTONIO BAPTISTA FREI-
RE, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 
2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48, ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO, 
brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 
18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, ADELAIDE CAMPOS ANDREU SI-
MÕES, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG 
nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-30; JEAN CARLOS ALEXANDRE ABRAHÃO, bra-
sileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
19.995.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99; DANIEL FERNANDO PAVELEC, brasileiro, casado, 
analista de sistemas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.509.449-7 SSP/
PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; MARCELLO LOBO DA CUNHA CHACON LEMOS, brasileiro, casa-
do, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 53.372.212.3, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 987.037.147-72; e CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em 
ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São 
Paulo/SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que su-
ceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por 
todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dou-
rado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominica-
le e Marco Antonio Antunes.. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa, DEISE PEIXOTO DOMINGUES 
- Secretária da Mesa. JUCESP nº 228.975/22-0 em 05.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Biodiesel do Vale do
São Francisco - BIOVASF - LTDA.

CNPJ 07.803.979/0001-85 - NIRE: 35.233.037.381
Convocação

Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, nos termos do contrato social, a ser
realizada no dia 20 de maio de 2.022, ás 17:00 horas na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São
Paulo/SP - CEP 01010-010, com a seguinte ordem do dia: a) Alteração da Clausula Décima Segunda do
Contrato Social; e b) Assuntos Diversos. São Paulo, 10 de maio de 2022 - Administração.    (11, 12 e 13)

Cristiano Bonanno (*)

Quando tratamos de 
indústria 4.0, já te-
mos claro no mer-

cado conceitos como big 
data, analytics, realidade 
aumentada e manufatura 
aditiva. A próxima jornada 
do setor caminha para o 5.0, 
cuja principal mudança será 
trazer o ser humano para 
o centro das discussões. 
Muito além da tecnologia, o 
diferencial humano passará 
a ser peça fundamental des-
sa engrenagem. 

Migraremos de uma rea-
lidade concentrada em co-
nectividade das máquinas; 
customização em massa; 
Supply Chain inteligente; 
produtos smart; e redução 
da mão de obra reduzida 
nas fábricas, para passar 
a direcionar esforços para 
a experiência do clien-
te; hiper customização; 
Supply Chain responsivo 
e distribuído; produtos 
interativos atrelados a 
experiência; e retorno 

O diferencial humano passará a ser peça fundamental 
dessa engrenagem.

Indústria 5.0: como as tendências vão transformar o setor?
Muito provavelmente seremos a primeira geração da história a acompanhar duas revoluções industriais. Graças ao avanço tecnológico que acelera cada vez 
mais os processos de inovação, estamos vendo rapidamente o setor migrar de Indústria 4.0 para Indústria 5.0

da mão de obra para as 
fábricas.

Com o trabalho humano 
aliado à tecnologia, o pro-
cesso de tomada de decisão 
será cada vez mais eficiente. 
Tudo isso ainda caminhando 
lado a lado com as práticas 
ESG (Environmental, Social 
and Corporate Governan-
ce), que são outra forte 
tendência no setor. Esse ce-
nário levará a indústria para 
o próximo nível, cujo foco 
não será apenas eficiência, 
mas sim em eficiência as-
sociada à sustentabilidade.
	 •	As tecnologias utili-

zadas na Indústria 5.0 
- Quando evoluímos de 
operações centralizadas 
em softwares para ope-
rações baseadas em IA 
(Inteligência Artificial) 
e suportadas pela força 
de trabalho, evoluímos 
para um novo conceito 
de mercado. A IA será 
distribuída ao longo de 
todas as camadas da 
indústria, com a integra-
ção vertical de dispositi-

muito acelerado para o país. 
Segundo um estudo realiza-
do pela Microsoft, a adoção 
massiva de Inteligência 
Artificial pode adicionar um 
crescimento de 4,2% ao PIB 
do Brasil até 2030.
	 •	Desafios da Indústria 

5.0 no mercado bra-
sileiro - No entanto, 
embora a tecnologia 
avance rapidamente, o 
mercado nacional ainda 
enfrenta alguns garga-
los para avançar com a 
implementação desses 
recursos: nos faltam 
profissionais especiali-
zados, igualdade digital, 
e fomento a um ecossis-
tema de inovação. 

Na área de TI, o país 
ainda tem um déficit anual 
de 110 mil profissionais, 
de acordo com dados da 
Brasscom, o que atrasa 
a adoção de tecnologias 
pelas empresas e, conse-
quentemente, o desenvol-
vimento econômico.

A mudança forçada gerada 
pela pandemia da Covid-19 

fez com que a transformação 
digital ganhasse um impul-
so, além de ter quebrado 
muitas objeções que as 
companhias antes tinham 
para avançar com a adoção 
tecnológica, como ciberse-
gurança, falta de qualifica-
ção profissional e mudança 
cultural. Desta forma, agora 
a transformação digital não 
só faz parte do plano de 
negócios das corporações, 
como também de suas ações 
estratégicas. 

Ainda temos muitos de-
safios e um longo caminho 
a percorrer até termos, de 
fato, um setor industrial 5.0. 
Mas, as tendências apontam 
para um futuro promissor 
em que finalmente passa-
remos a usar o melhor de 
nossos recursos: as soft 
skills humanas conectadas 
ao poder da inovação. O 
futuro é digital, e o digital 
é feito de conexões.

(*) - É Regional Technology Manager 
da Rockwell Automation, empresa 

multinacional com mais 
de 100 anos de experiência em 

tecnologia e inovação.
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vos inteligentes, senso-
res com capacidade de 
processamento local e 
dispositivos de controle. 

Sem falar das soluções em 
nuvem e da computação em 
Edge, que aumentarão a ca-
pilaridade de inovações nas 
companhias, melhorando 
seus recursos e processos, 
além de abrir um enorme 
leque de oportunidades 
para o setor. Na prática, a 
nuvem entregará maior fle-
xibilidade e escalabilidade, 
principalmente porque ela 

permite trabalhar dados 
massivos em escala junta-
mente com a IA e o machine 
learning. 

Esses dados apoiarão a to-
mada de decisão em tempo 
real, e evitarão manuten-
ções e paradas que causam 
grande prejuízo para as 
indústrias. Com isso, o se-
tor ganhará produtividade, 
sustentabilidade, competiti-
vidade, segurança de ativos 
e de profissionais, e, como 
consequência, crescimento 
econômico em um nível 

Edital de Intimação Prazo 30 dias.  Proc Nº 0014754-69.2022.8.26.0100. A Drª Tonia Yuka Koroku, 
Juíza de Direito da 13ªVC do Foro da Capital/SP,  Faz Saber a Heitor Augusto Lucas,  CPF/MF Nº 
286.773.978-09, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por  União Social Camiliana, 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 25.082,83, 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 %  
podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC).  25/04/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc Nº 0001945-79.2022.8.26.0348. O Dr. Thiago Elias 
Massad, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro da Mauá/SP.  Faz Saber a Simone Alves da Silva, CPF Nº 
263.966.098-51 que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 30.222,88, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 26 de Abril  2022 
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