QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2021
PERKONS S/A
CNPJ nº 82.646.332/0001-02 NIRE nº 41300020728
DATA: 10 de Dezembro de 2020. HORA: 14:30h. LOCAL: Rua Inajá, nº 366, Centro, Pinhais/
PR. CONVOCAÇÃO: Cartas-convite remetidas aos acionistas, expedidas com a antecedência
legal. PUBLICAÇÕES: Dispensadas as publicações em razão do comparecimento da totalidade
(100%) dos acionistas. PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando a totalidade (100%)
do capital social votante da Companhia, conforme registrado no livro de Presença de Acionistas.
MESA: PRESIDENTE: Luiz Gustavo Cunha de Oliveira Campos. Secretário: Regis Eidi
Nishimoto. ORDEM DO DIA: (a) Aprovação do Plano de Negócios, plano de investimentos e
Orçamento da Companhia para o ano de 2021. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: (a) Passando
a Ordem do Dia, os acionistas presentes de acordo com o que prevê o artigo 10º Alínea (b)
do seu estatuto aprovam o Plano de Negócios, plano de investimentos e o orçamento anual
proposto pela diretoria da Companhia para o ano de 2021, o qual foi entregue uma cópia
do documento aprovado (DRE e DFC) e se encontra devidamente assinado e arquivado na
sua sede, com base nessa ata a diretoria esta autorizada a executar o referido plano, nos
termos do Artigo 13º, Paragrafo sexto do estatuto da companhia.ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente
declarou suspensos os trabalhos da Assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente
Ata que, lida em alta voz e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e
assinada por mim, Regis Eidi Nishimoto, Secretário da Assembléia, pelo Sr. Presidente e pelos
acionistas presentes.
Luiz Gustavo C. de O. Campos
Regis Eidi Nishimoto
Presidente da Assembléia
Secretário da Assembléia.
Acionistas:
NAUD IN PART ICI PAÇÕE S S/ A, DARGOS PART ICI PAÇÕE S S/ A e LAI M E
PARTICIPAÇÕES S/A
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017867-43.2015.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo
Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARIA DE LOURDES CALDEIRA PIRES
FANGANIELLO, CPF 811.058.518-34 que o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPUÃ ajuizou-lhe Ação de
Procedimento Sumário, objetivando a condenação ao pagamento de R$ 62.435,02, referente a cota condominial,
pintura, fundo indenização, benfeitorias, controle remoto e fundo de obras, vencidos em 10.07.2012 à 20.10.2012,
01.12.2012 à 20.02.2013, 10.11.2013, 01.07.2014 à 20.07.2014, 01.11.2014 à 01.05.2015 e 05.09.2015 à
05.12.2015, já inclusa a multa de 2% no valor de R$ 1.224,00, (art. 1336, § 1º do C. Civil), alusivos à unidade
191, localizado no Condomínio Autor, que serão acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a
partir do vencimento de cada débito, cotas condominiais vincendas (art. 290 do CPC e Súmula 13 do TJSP),
com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da incidência da multa supra, das custas processuais
e dos honorários advocatícios. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 15 dias, que fluir após os 20 dias supra, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, a Ré será considerada 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 São Paulo, aos 23 de novembro de 2020.
14 e 15/01
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1010530-19.2019.8.26.0604. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Graziella Souza
Nogueira, Advogada, RG 21.484.195, CPF 275.160.628-80, Nascido/Nascida 27/12/1979, com endereço à Rua Alceu Antonio da Luz, 353,
Jardim Campo Grande, CEP 04693-150 e Dilson de Souza Vieira, Brasileiro, com endereço à Rua Alceu Antonio da Luz, 353, Jardim Campo
Grande, CEP 04693-150, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Claudemir Leal da
Rocha, alegando em síntese: O Requerente declara que é possuidor dos veículos: AUDI, modelo A-3 1.8, placa DRF-2343, e TOYOTA,
modelo LAND CRUISER PR, placa DRH-6847 e estando a mais de 08 (oito) anos dos bens móveis (veículos supra descritos) tem direito à
usucapi-los. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2020.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1024865-06.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci
Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a SIDNEY DA SILVA
SOARES (CPF/MF n° 787.175.743-15 e RG nº 37135150 - SP que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 55.819,47,
referente ao não pagamento do financiamento do veículo. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 11/01/2021.
14 e 15/01
EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0014874-83.2019.8.26.0564 Classe:
Assunto: Cumprimento de Sentença - Estabelecimentos de Ensino Exequente: COLÉGIO SÃO CARLOS S/S. LTDA.
- EPP Executado: GISELLE ALVES PÁDUA EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 001487483.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, Dr(a). Rodrigo Faccio da Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GISELLE ALVES PÁDUA, RG 7864539,
CPF 036.200.126-01, com endereço à Rua Espirito Santo, 277, Santo Antonio, CEP 09530-700, São Caetano do
Sul - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por COLÉGIO SÃO CARLOS
S/S. LTDA. - EPP. Encontrando-se o réu 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$ 8.346,84 (oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta
e quatro centavos), 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 Bernardo do Campo, aos 16 de março de 2020. 14 e 15/01
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010678-09.2018.8.26.0008 Classe: Assunto: Monitória - Pagamento
Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Requerido: Salua Kaiss Chanine EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010678-09.2018.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a SALUA KAISS CHANINE, CPF: 282.136.988-35, RG: 92648769, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte
do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em síntese que concedeu um empréstimo
por meio do preenchimento da Ficha Cadastral nº 20027917788 a ser pago em 20 parcelas mensais de R$2.490,00,
sendo a primeira com vencimento em 10/03/2018. O réu não efetuou o pagamento da parcela nº 3, vencida desde
10/05/2018, bem como as demais que vieram a vencer, atribuindo o valor à causa de R$ 44.969,40. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios,
nos termos do art. 702 do Novo Código de Processo Civil, ou pague a importância supra, bem como os honorários
advocatícios fixados em 5% do valor da causa, conforme art. 701, do NCPC, devidamente atualizada, ficando ciente,
outrossim, de que neste último caso, ficará isento das custas processuais, bem como de que nos termos do artigo 701,
§ 5º do NCPC, resta deferido o pagamento parcelado do débito, na forma disposta no art. 916 do NCPC e de que,
na hipótese do não oferecimento de embargos, será iniciada a execução, conforme previsto no Titulo II do Livro I da
Parte Especial do NCPC. Em caso de revelia 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 São Paulo, aos 16 de dezembro de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027472-16.2020.8.26.0053 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de
São Paulo, Dr(a). André Rodrigues Menk, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSTRUTORA D.C.N
LTDA., CNPJ 04.530.914/0001-15, na pessoa de seu representante legal que, nos autos do Cumprimento de
Sentença, requerido por Fundação para o Desenvolvimento da Edução - FDE, nos termos do artigo 513, § 2º,
IV do CPC, intimada fica para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da
importância de R$ 105.803,74 (outubro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. . NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de janeiro de 2021.
14 e 15/01

Jornal O DIA SP
BANCO PAULISTA S.A.
CNPJ nº 61.820.817/0001-09 - NIRE 3.530.003.478-3
Convocação - Assembleia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária a Realizar-se em 20 de janeiro de 2021
Ficam convocados os acionistas do Banco Paulista S.A., para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede social da Companhia, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 2º andar, no dia 20/01/2021 às 11h, em primeira chamada, e às 11:30h em segunda chamada, com qualquer quórum,
para tratar das seguintes matérias constantes da ordem do dia: I - rerratificar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03/12/2020,
com os seguintes objetivos: a) regularizar o atendimento legal para convocação da referida Assembleia; b) retificar o artigo 16 do Estatuto Social;
c) ratificar demais itens da Assembleia de 03/12/2020; d) outros assuntos. SP, 12/01/2021. Marcelo de Toledo Guimarães - Diretor Presidente.

Yuny Projeto Imobiliário 23 Ltda.
CNPJ/MF nº 13.877.879/0001-04 - NIRE 35.225.493.291
Ata de Reunião dos Sócios realizada em 07 de dezembro de 2020
Aos 07/12/2020, às 10:30, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo Mariz
de Oliveira Yunes. Deliberações Unânimes: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, de
R$ 15.180.253,12, para R$ 7.180.253,12, uma redução, portanto, de R$ 8.000.000,00, mediante o cancelamento de 8.000.000 de
quotas da Sociedade, e a restituição, aos sócios, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia
correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; (b) consignar, ainda, em razão da redução de capital prevista no item (a)
acima e nos termos do artigo 1.084 do Código Civil, a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o
prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual
pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais.

Yellow Ventures Ltda.
CNPJ nº 28.964.106/0001-24 - NIRE 35.231.973.216
Extrato 2ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
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^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͕ϮϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͘
Edital de Citação Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Proc nº 1055134-98.2014.8.26.0100
(USUC 433) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) José Pinto Moraes, Maria Joaquina de Moraes, Lucas Carneiro da Fonseca, Mário Nogueira
Porto, Maria Christina Periotto Porto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Reynaldo Domingos Spina e Elisabeth Regina
Marques Spina ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na
Rua Doutor João Batista de Lacerda, nº 337 - Belenzinho - São Paulo SP, com área de 365,70 m², contribuinte
QDOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFt¿FDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWH
HGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDÀXLUDSyVRSUD]RGH
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLB 13 e 14/01
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039929-36.2020.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dayse Carvalho de
Salles, CPF 956.118.438-91, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Condomínio
Edifício Perdizes First Class, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 97.947,3
(13.07.2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais
cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias,
DÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRYROXQWiULRGRGpELWRVRESHQDGHVHUDFUHVFLGR
de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.).
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada,
independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o
B 13 e 14/01
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110555757.2017.8.26.0100 (U-1481). A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Sociedade Anônima Nacional de Aço e Ferro, na pessoa de seu representante legal, Construtora Zarzur
& Kogan Ltda., na pessoa de seu representante legal, Adelino de Assis,Julieta de Assis, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Demócrito Gondim Rodrigues ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
da Consolação nº 2.855, apartamento nº 66, do tipo G , situado no 6º andar do Edifício Alfa, Cerqueira César, São PauloSP, com área útil de 36,90 m², área comum de 7,00 m², área total de 43,90 m², fração ideal de 4,64 m², contribuinte nº
010.083.0101-9,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. 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.
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 13ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº, 21º andar - salas nº 2100/2101 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6125 - São Paulo-SP - E-mail: sp13cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 1076142-97.2015.8.26.0100 . A MMª Juiíza de
Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUNAMITA CARLOS
DE SOUZA BOIA, b ra si le i ra , c as a da , c om er cia n t e, CP F 76 1 .5 21 .0 3 3 -0 4 , com
endereço à Rua Amaro Marcolino dos Santos, 64, Jardim Nova Hortolandia I,
CEP 13183-292, Hor tolândia/SP, que lhe foi proposta uma ação de P ROCEDIMENTO SUMÁRIO por parte de ICOMON TECNOLOGIA LTDA. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON TECNOLOGIA LTDA., fica
INTIMADA para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o
DÉBITO d e R $ 4 . 6 9 2 , 7 6 ( s e t e m b r o / 2 0 2 0 ) , a s e r a t u a l i z a d o e a c r e s c i d o d a s
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIO de 10% (art. 523, § 1º do CPC), os quais incidirão sobre o restante caso
pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com penhora e avaliação. Fica
ciente também que não pagamento inicia-se o prazo de 15 dias para
IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2021.
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 54ª e 55ª séries da 4ª Emissão da Isec Securitizadora
S.A (“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”), e os
representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”),
a ser realizada, em primeira convocação, em 08 de fevereiro de 2021, às 14 horas, de modo remoto através da plataforma
unificada de comunicação microsoft teams (“Teams”) a ser enviado o link para conexão pela Emissora, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), 2 (duas) horas antes da reunião, a fim de, deliberar e/ou discutir
sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: (a) Apresentar aos Investidores que no dia 16/12/2020 foi realizado um
pagamento de amortização e juros do CRI Sênior em montante superior ao estimado no cronograma de pagamentos, com
a utilização dos recursos disponíveis no Fundo de Reserva, o que ocasionou o seu desenquadramento, solicitando assim, a
definição de como a Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, deverá alocar o fluxo dos recursos recebidos a
maior, alterar o cronograma de pagamentos previsto no Termo de Securitização se necessário, bem como definir a forma de
regularização do Fundo de Reserva para seu respectivo enquadramento; e, (b) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente
Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo,
mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Quórum: O quórum de aprovação desta
assembleia para deliberação sobre o item ‘(a)’ da Ordem do Dia é de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em
Circulação, em primeira convocação, e com qualquer número dos presentes em segunda convocação, nos termos do item 15.4
do Termo de Securitização. Tendo em vista que a assembleia será sediada de forma remota com o Teams, acima mencionado,
pedimos aos Titulares de CRI que apresentem, por e-mail, para assembleias@vortx.com.br ou agentefiduciario@vortx.com.
br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, todos os documentos de representação para a participação na
assembleia (vide abaixo exemplos de documentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais que representarão cada investidor
e os endereços eletrônicos correspondentes para envio do link de acesso para a participação na assembleia. Exemplo de
documentos de representação: procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verificação dos poderes,
inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações
devem ser apresentadas com o reconhecimento de firma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 111681275.2018.8.26.0100 (U-1682). A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a RUBIN SHLAKS, WALTRAND RENATE LIPPOLD, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Arie Zinger e Fania Zinger
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel designado como apartamento nº 62, no
6º andar do Edifício Manacá, localizado na Rua Brigadeiro Luís Antônio, nº 2893 e 2897, Vila Mariana, São Paulo/SP.,
contribuinte nº 036.003.0263-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias úteis, contestem o feito. 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1130410-04.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a BIG CITY EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ. nº 07.117.816/0001-49, e ANTONIO LUIS
LOPES DA CRUZ, português, divorciado, arquiteto, inscrito no CPF/MF n. 230.795.298-55, que lhes foi proposta uma
ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança, por parte de FONSECA & SIMÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de
R$873.213,93 (Out./2017), referente os débitos locatícios do imóvel comercial CONJUNTOS nº 111, 112, 113 e 114
do Edifício Advanced Tower na Rua Gomes de Carvalho, 1069, Vila Olímpia, São Paulo- SP. Estando os requeridos,
EXPEDE-SE EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão
considerados revéis, 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 São Paulo, aos 17 de junho de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1091046-20.2018.8.26.0100 (U-1294). A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito
da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a herdeiros do titular de domínio Jocondio Meira de Vasconcelos ou J. Meira de
Vasconcellos e s/m Maria Elisa Barata Ribeiro Meira de Vasconcellos ou Maria Elisa Barata de Vasconcellos ou Maria
Elisa de Almeida Barata Ribeiro ou Maria Elisa Barata Ribeiro de Vasconcellos ou Maria Eliza Meira de Vasconcellos
ou Maria Elisa Barata Vasconcellos ou Maria Elisa Meira de Vasconcellos, a saber: Márcia Luiza Chaves Meira de
Vasconcellos, Patrícia Meira de Vasconcellos, Luiz Carlos Meira de Vasconcellos, Morecy Meira de Vasconcellos;
herdeiros de Marina Barata Ribeiro ou Marina Barata Ribeiro Junqueira ou Marina de Almeida Barata Ribeiro;
herdeiros de Jecia Barata Ribeiro ou Jecia de Almeida Barata Ribeiro; herdeiros de Valentina de Almeida Barata
Ribeiro ou Noêmia Valentina de Almeida Barata Ribeiro ou Noêmia de Almeida Barata Ribeiro; herdeiros de Stella
de Almeida Barata Ribeiro ou Stella Barata Novaes Morelli ou Stella Barata Ribeiro Morelli ou Stella Barata Ribeiro
ou Estella Barata Ribeiro Morelli, a saber: Maria Stella Novaes Morelli, Antonio Caio Novaes Morelli, Antonio Bento
Novaes Morelli, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Julio Cesar Cerqueira e Romilda da Silva Cerqueira ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel designado como IMÓVEL - Apartamento nº 407,
Edifício Governador, localizado na Rua Dom José Gaspar, 301, localizado no 4º andar, com área de 39,20 m2,
que acrescidos aos 15,10m2 que lhe cabem na área comum, totalizam 54,30 m2, correspondendo-lhe a fração ideal
de 0,00269961 avos no terreno, nas coisas indivisíveis de uso comum. Também o referido imóvel tem acesso pela
Rua 24 de Maio nº 188, República, São Paulo - SP., Cadastrado na Prefeitura do Município de São Paulo como
contribuinte de nº 006.010.0334-9;, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após
o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. 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.

Processo 0004379-14.2019.8.26.0100 (processo principal 1072410-06.2018.8.26.0100) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Duplicata - Interpan Comércio de Suprimentos Ltda - EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital
nº: 0004379-14.2019.8.26.0100 Classe: Assunto:Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata
Requerente:Interpan Comércio de Suprimentos Ltda Requerido:Antonio Eizo Yamashita Filho e outros EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004379-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
GENILDO DE OLIVEIRA SILVA, Brasileiro, RG 170110941, CPF 039.608.758-27, que lhe foi proposta uma ação de
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Interpan Comércio de Suprimentos Ltda, em face
da empresa Serconvix Serviços e Negócios e Representações Ltda para recebimento de R$39.221,38 ante o
descumprimento contratual por parte da executada quando deixou de cumprir com sua obrigação de pagar pelo serviço
prestado, inadimplente desde 04/2015. Estando o Requerido em lugar ignorado, expede-se edital para que manifeste
e requeira as provas cabíveis em 20 dias, conforme art. 135 do Código de Processo Civil. 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 São Paulo, aos 02 de janeiro de 2021.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA - ADV: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 112887222.2014.8.26.0100 (U- 1633). A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a João da Silva Ganança,João da Silva Ganança Filho,Antonio da Silva Ganança ou Antonio Ganança,Carlos
da Silva Ganança,José da Silva Ganança,Maria Julia da Silva Ganança,Maria Conceição Ganança Gobatti e s/m Licindo
Gobatti,Gilberto da Silva Ganança,Vitorino da Silva Ganança,Agostinho Ganança ou Agostinho da Silva Ganança,
Francisco da Silva Ganança,Maria Julia Ganança,Manoel Pereira da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que SERGIO TADEU
CASTRO ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Gradaú, nº 146,
Vila Bela, Vila Prudente, São Paulo-SP, com área de 460,49m², contribuinte nº 051.017.0023-1, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. 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. São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
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Paraná está pronto para iniciar vacinação
contra a Covid-19, diz Ratinho Junior
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior vistoriou na quarta-feira (12) o estoque dos chamados insumos secos que o
Paraná já tem disponível para iniciar o processo de vacinação
contra a Covid-19. São agulhas,
seringas, máscaras, luvas, aventais e algodão, entre outros itens,
que estão centralizados em dois
pontos principais em Curitiba: o
Centro de Medicamentos do
Paraná (Cemepar) e o Ginásio de
Esportes do Tarumã.
Apenas entre agulhas e seringas, o Estado conta atualmente com 11 milhões de unidades em estoque, quantidade que
vai saltar para 27 milhões nos
próximos dias com a compra de
mais 16 milhões, em fase final de
aquisição pela Secretaria de Estado da Saúde. O material garante as duas doses de vacinação
de toda a população do Estado.
“Estamos prontos. Temos
agulhas, seringas, mais de 1.800
pontos de vacinação e uma
logística pronta para os
imunizantes chegarem nos municípios. A ideia desta visita foi
justamente para dar início à distribuição deste material aos 399
municípios do Paraná”, afirmou
o governador. “É um planejamento que está sendo construído há
dias para que possamos começar a imunizar os paranaenses
assim que a Anvisa garantir a
qualidade técnica de uma vacina”, acrescentou.
A primeira parte da visita foi
às instalações do Centro de Medicamentos
do
Paraná
(Cemepar), em Curitiba. É lá que
está armazenada a maioria dos
insumos. O Ginásio do Tarumã,
cedido pela Paraná Esporte, funciona como ponto de apoio. Ratinho Junior destacou que a distribuição deste conjunto de material para as 22 Regionais de
Saúde do Estado vai começar
imediatamente. O transporte será
feito por meio de quatro caminhões com baús refrigerados e
monitorados por satélite e, se
necessário, também por três avi-

ões da Casa Militar do Estado.
“Hoje nós temos a capacidade de aplicar a primeira dose
em toda a população do Paraná
no mesmo dia. Foi tudo pensado e planejado para que o
paranaense possa ser assistido de maneira rápida e perto
da sua casa”, ressaltou o governador.
Ele lembrou que o Paraná
vai seguir o Plano Nacional de
Imunização (PNI) elaborado
pelo Governo Federal. O Ministério da Saúde espera começar ainda neste mês as imunizações dos grupos considerados de risco. A estimativa é
que o Estado receba 100 mil
dos 2 milhões de doses do
imunizante desenvolvido pela
Universidade de Oxford e pelo
Laboratório AstraZeneca. As
vacinas serão importadas do
Instituto Serum, um dos centros da AstraZeneca para a produção da vacina na Índia, pela
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).
No Paraná, de acordo com
a Secretaria de Saúde, o grupo
prioritário é formado por cerca
de 90 mil profissionais da linha
de frente do combate à Covid19, 10 mil índios acima de 18
anos mapeados em comunidades isoladas de 30 municípios
do Estado e 10 mil idosos que
vivem em asilos e casas de repouso. “Conforme forem chegando as vacinas, vamos imunizando mais pessoas. Depende da aprovação da Anvisa.
Ocorrendo isso, o Paraná começa automaticamente a vacinar”, disse o governador.
A estrutura paranaense
para a vacinação contra o
coronavírus conta ainda com
21 câmaras frias já adquiridas
e outras 180 em processo de
aquisição. Mais 31 câmaras frias para armazenamento serão
compradas em parceria com o
governo federal. O Estado dispõe também de freezers para
produção de gelo, equipamentos de ar-condicionado,

contêineres refrigerados de 40
pés para armazenamento de
100 mil doses de vacinas, caminhões refrigerados para distribuição de imunizantes e a
perspectiva de implantação de
câmaras modulares para
armazenamento de frios nas 22
Regionais de Saúde.
“Estamos preparados. Temos seringas, agulhas, algodão, álcool, equipamentos de
proteção individual (EPIs). A
rede está montada. Tão logo a
vacina chegue ao Paraná, vamos colocá-la rapidamente, em
48 a 72 horas, em todas as Regionais de Saúde”, afirmou o
secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.
Outro ponto destacado
pelo secretário é que o Paraná
conta atualmente com 1.850
salas de vacinação aptas para
serem usadas, em estratégia
com os municípios. Rede que
pode ser ampliada, se necessário, com a adoção da chamada estratégia extramuros.
“Quem vai vacinar efetivamente são os municípios, mas todos serão atendidos. Pensamos no Paraná imunizado
como um todo”, ressaltou Beto
Preto.
Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria
de Estado da Saúde, Maria
Goretti David Lopes destacou
também que as 27 milhões seringas e agulhas adquiridas
neste momento serão para uso
exclusivo de vacinas contra a
Covid-19. “São as melhores que
temos no mercado. Agulha de
altíssima qualidade, que garante a segurança do profissional
da saúde, facilitando o descarte e evitando a contaminação
de quem for aplicar”, disse.
De acordo com a diretora,
em média, por ano, a Secretaria
de Estado da Saúde utiliza na
rotina de vacinação 16 milhões
de seringas e agulhas. Esta
quantidade se refere à rotina
de imunização permanente (sarampo, influenza, polio, entre

outras) e não inclui a vacina
contra o novo coranavírus na
conta.
Os números reforçam a capacidade e estrutura do sistema de saúde paranaense quando comparados com outras localidades. Em relação às seringas/agulhas, por exemplo, o
Paraná tem o terceiro estoque
do País em números absolutos:
são 27 milhões de unidades,
sendo 11 milhões em estoque
e outros 16 em aquisição. Apenas São Paulo com 111 milhões
e Minas Gerais com 50 milhões
têm mais material à disposição.
Levando em consideração
a proporcionalidade em relação ao tamanho da população,
o Paraná também é o terceiro,
com 2,34 seringas/agulhas por
habitante. Ou seja, número superior ao necessário para aplicar as duas doses em todos os
moradores do Estado – de
acordo com a mais recente estimativa do IBGE o Paraná tem
11.516.840 de habitantes.
Novamente São Paulo (2,40)
e Minas (2,35) lideram. Em relação aos vizinhos da Região Sul,
Santa Catarina com 16,8 milhões de seringas tem média de
2,33 e o Rio Grande do Sul (14,5
milhões no total) de 1,27. “O
Paraná é exemplo para o Brasil
na compra desses insumos.
Temos estoque e sem pagar preços fora da realidade. É uma demonstração da organização
desta equipe da Saúde”, ressaltou Ratinho Junior.
O governador reforçou que
a campanha seguirá os critérios adotados pelo Ministério
da Saúde por meio do Plano
Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid19, respeitando as doses que
ingressarem no Programa Nacional de Imunização.
Segundo o planejamento
federal, a previsão é que a vacinação
dos
grupos
prioritários seja concluída no
primeiro semestre de 2021. São
eles: trabalhadores da saúde,

população idosa a partir dos
75 anos de idade, pessoas com
60 anos ou mais que vivem em
instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas) e população indígena, na primeira fase;
pessoas de 60 a 74 anos, na
segunda fase; e pessoas com
comorbidades (como portadores de doenças renais crônicas, cardiovasculares, entre
outras), na terceira fase.
Outros grupos populacionais também considerados
prioritários, como professores,
trabalhadores dos serviços es-

senciais (forças de segurança e
salvamento e funcionários do
sistema de privação de liberdade), populações quilombolas,
população privada de liberdade,
pessoas em situação de rua e
outros grupos serão contemplados na continuidade das fases,
conforme aprovação, disponibilidade e cronograma de entregas das doses a serem adquiridas.
A estimativa do Ministério
da Saúde é que sejam necessários 12 meses após o fim da etapa inicial para imunizar a população em geral. (AENPR)

Treze cidades do
Amapá voltaram a
ficar sem energia
elétrica
Um novo apagão elétrico
atingiu o Amapá na tarde de
quarta-feira (13). O problema
teve origem em um trecho da
linha de transmissão pertencente à empresa Linhas de
Macapá Transmissora de Energia (LMTE) e afetou as mesmas 13 cidades que, entre outubro e novembro de 2020,
passaram 21 dias sem energia
elétrica devido a um incêndio
em uma subestação energética
de Macapá pertencente a
LMTE.
A empresa concessionária
do serviço público informou
que o problema foi rapidamente sanado e o fornecimento
restabelecido. Em nota, a
LMTE classificou o problema
na linha de transmissão
energética de Laranjal a
Macapá como uma “ocorrência externa ao seu controle”.
Sem fornecer detalhes sobre a causa do problema, a

empresa se limitou a informar
que “tal evento ocorre diariamente no Brasil” e “expõe a fragilidade do sistema de energia
do Amapá, que não conta com
redundância [de sistemas] devido à questão de planejamento
setorial”.
Ainda de acordo com a empresa, não houve danos à
subestação de Macapá ou aos
três transformadores em funcionamento na capital.
Também em nota, a Companhia de Eletricidade do Amapá
(CEA), responsável por distribuir a energia para todo o estado, informou que aguardará por
informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
e que o problema não teve qualquer relação com a distribuição.
De acordo com a companhia, o
fornecimento começou a ser restabelecido perto das 16h20
(17h20 em Brasília). (Agencia
Brasil)

