
a eee

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMNISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta no
Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração, à seguintes licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO 070/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação para
automação da Secretaria Municipal da Saúde, incluindo o fornecimento de licença de uso, manutenção e suporte técnico de
uma solução informatizada, abrangendo instalação, implantação, migração de dados, customização, treinamento e suporte de
usuários e locação de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 10h do dia 08 de julho de 2021.
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 10h e 30 minutos do dia 08 de julho de 2021.
TEMPO DE DISPUTA: 05 minutos, acrescidos do tempo aleatório que pode variar de 00:00:01 (um segundo) à 00:30:0 (trinta
minutos), determinado pelo sistema.
A pasta contendo os editais e anexos estarão a disposição para leitura e retirada no site www.araras.sp.gov.br, no site
www.licitacoes-e.com.br ou no Departamento de Compras, situada na Rua Pedro Alvares Cabral n° 83 centro, em dias úteis
no horário das 09:00 às 16:00 horas.
Todas as informações poderão ser obtidas no órgão supra ou telefone/fax (19) 3547-3107 ou e-mail
compras@araras.sp.gov.br.

Araras,23 de junho de 2021.
ÉLCIO RODRIGUES JÚNIOR

Secretário Municipal de Administração

“A empresa Betta Hidroturbinas lnd. e Com. Ltda., CNPJ 53.358.495/0001-
91, dá conhecimento que solicitou à Confederação Nacional da lndústria-
CNI pesquisa em âmbito nacional para emissão de Atestado de Produtor
e Fornecedor Exclusivo do bem industrial Turbina Redutora de Pressão
- Modelo TRP Betta cujo NCM é 8410.11.00.”

Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações
Companhia Aberta - CNPJ nº 73.178.600/0001-18 - NIRE 35.300.137.728/Código CVM nº 14.460

Ata de Reunião da Diretoria
1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede da Cyrela Brazil Realty S/A Em-
preendimentos e Participações (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Ró-
cio, nº 109, 2º andar, Sala 01, Parte, Vila Olímpia, CEP: 04552-000. 2. Convocação: Convocação dispensada por esta-
rem presentes a totalidade dos membros da Diretoria. 3. Instalação e Presença: Instalada ante a presença da tota-
lidade dos membros da Diretoria, a saber: Efraim Schmuel Horn, Raphael Abba Horn, Miguel Maia Mickelberg, Felipe
Russo de Almeida Cunha, Rafaella Nogueira de Carvalho Corti e Celso Antônio Alves. 4. Composição da Mesa: Os
trabalhos foram presididos pelo Sr. Raphael Abba Horn, que convidou a mim,Miguel Maia Mickelberg, para se-
cretariá-los. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros da Diretoria da Companhia para deliberar sobre a seguinte
matéria constante da ordem do dia: a fixação da forma e data de pagamento, pela Companhia, do dividendo mínimo
obrigatório relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, cuja distribuição foi declarada na Assembleia
Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2021 (“AGO 2021”). 6. Deliberações: Após exame e discussão da maté-
ria da ordem do dia, os membros da Diretoria deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 6.1.
Aprovar que o pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2020, cuja distribuição foi declarada na AGO 2021, será realizado, em moeda corrente nacional, em uma única parce-
la, no dia 14 de junho de 2021. 6.1.1. Consignar que, em linha com o aprovado na AGO 2021: (a) será distribuído o
montante total de R$ 418.060.978,50 (quatrocentos e dezoito milhões, sessenta mil, novecentos e setenta e oito reais
e cinquenta centavos), equivalente a R$ 1,0872736899 por ação ordinária de emissão da Companhia, desconsidera-
das as ações em tesouraria, tendo em vista a base acionária da Companhia na data-base de 23 de abril de 2021; (b)
terão direito ao dividendo declarado as pessoas inscritas como acionistas da Companhia na data-base de 23 de abril
de 2021, respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive, de modo que as ações de emissão da Compa-
nhia são negociadas ex-dividendos desde 26 de abril de 2021, inclusive; (c) não haverá atualização monetária ou in-
cidência de juros entre a data da declaração dos dividendos (23 de abril de 2021) e a data do seu efetivo pagamento
(14 de junho de 2021); (d) na data do pagamento do dividendo (14 de junho de 2021), a Companhia creditará o divi-
dendo devido a cada acionista, segundo o número de ações ordinárias de sua titularidade na data-base de 23 de abril
de 2021 (respeitadas as negociações realizadas até esse dia, inclusive), de acordo com o domicílio bancário fornecido
ao Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia; (e) os acionistas cujo ca-
dastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente” somen-
te terão seus dividendos creditados depois da atualização cadastral e nos prazos determinados pelo Banco Bradesco
S.A.; (f) os acionistas cujas ações estão depositadas em instituições prestadoras dos serviços de custódia de valores
mobiliários terão seus dividendos creditados conforme procedimentos adotados pelas instituições depositárias; e (g)
o recebimento do dividendo será isento de Imposto de Renda, de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249, de 1995.
6.1.2. Consignar que, em complemento ao Aviso aos Acionistas divulgado em 08 de junho de 2021, a Companhia de-
verá providenciar a divulgação de Aviso aos Acionistas comunicando aos acionistas e ao mercado em geral a presen-
te deliberação. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fa-
zer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo necessário
à lavratura da presenta ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os
presentes assinada. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Assinatura Eletrônica: Os signatá-
rios reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia do presente instrumento e seus termos,
nos moldes do artigo 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado por meio de plataformas eletrônicas,
bem como expressamente anuem, autorizam, aceitam e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de
autoria das partes signatárias deste instrumento por meio de suas respectivas assinaturas por meio de quaisquer meios
eletrônicos validos emitidos ou não pela ICP-Brasil, nos termos do artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.220-2, de
24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.220-2”), e ainda com a devida aprovação do Departamento de Registro Empresarial
e Integração (DREI), conforme sua Instrução Normativa nº 75, de 2020, incorporada ao texto da Instrução Normativa
nº 81, de 2020. Mesa: Raphael Abba Horn - Presidente e Miguel Maia Mickelberg - Secretário. JUCESP nº
280.424/21-8 em 17.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica
AVISO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Acha-se aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/DAEE/2021/DLC, Processo DAEE-PRC-2021/00163, sob o regime
de empreitada por preço unitário, com observância de Técnica e Preço, para execução de serviços relativos aos estudos
conceituais, projetos básicos e projetos executivos para adequação e construção do sistema de coleta, afastamento e
tratamento de esgoto no Município de Monte Alegre do Sul - SP, sede e distrito de Mostardas, para atender as exigências
quanto as condições e padrões de lançamento de efluentes no rio Camanducaia, conforme Resolução CONAMA nº 357/05,
com eficiência mínima de 96% de abatimento de fósforo total.
1 - Prazo de execução: O prazo de vigência do contrato será de 330 (trezentos e trinta) dias e de execução será de 240
(duzentos e quarenta) dias, a contar da data da ordem de início dos serviços.
2 - Valor estimado: O valor total estimado será de R$ 3.041.123,88 (três milhões, quarenta e um mil, cento e vinte e três reais e
oitenta e oito centavos), para os exercícios de 2021 e 2022.
3 - Encerramento: Os envelopes 1 (Proposta Técnica), 2 (Proposta de Preços) e 3 (Documentos de Habilitação), deverão ser
entregues à Comissão Julgadora, devidamente designada, às 10:00 horas do dia 29 de julho de 2021, na rua Boa Vista, 175,
1° andar, Bloco B, Edifício Cidade II, Centro, Capital.
4 - Consulta do Edital e Esclarecimentos: O Edital e seus anexos poderão ser acessados pelos interessados no site:
http://www.daee.sp.gov.br, aba “licitações”.
O Edital completo encontra-se, também, afixado no Quadro de Avisos do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE,
na Rua Boa Vista, 175 - 1º andar – Edifício Cidade II, Centro, São Paulo, Capital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.033/2021 (COM COTA DE
AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº
16.033/2021– Processo n.º 22.971/2021-18, que tem como objeto a seleção de
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de cimento
Portland CP 2-32, a ser utilizado nos serviços de manutenção pela Secretaria
Municipal de Serviços Públicos-SESERP nos diversos próprios Municipais e vias
públicas da Zona Leste, Zona Noroeste, Morros, Zona Intermediária e Área
Continental do Município, em Pronto Socorros e UBS da Secretaria Municipal de
Saúde-SMS em UMES da Secretaria Municipal de Educação-SEDUC, unidades da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAM, Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social-SEDS, Secretaria Municipal de Esportes-SEMES e da
Secretaria Municipal de Cultura-SECULT, conforme descrição constante no Anexo
I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas
dar-se-á em 07/07/2021, às 09h30 e a disputa de lances ocorrerá em 07/07/2021,
às 10h30. O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 24/06/2021, no
endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefones (13) 3201-5011/
3201-5741 ou e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 23 de junho de 2021.
ELIANA OLIVEIRAAMORIM
COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC

An
ún
cio
pa
go
co
m
din
he
iro
do
co
nt
rib
uin
te
:R
$2
4,
00
po
rc
m
/co
l.

EDITAL N.º 01/2021
O Presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Marcelo Cavenague, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta
do artigo 46 do Regimento Eleitoral aprovado pela Resolução CFO-231/2020 do Conselho Federal de Odontologia, convoca
para os dias 01 e 02 de outubro de 2021 a eleição para a renovação da composição do Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo. Os interessados deverão organizar chapas contendo, cada uma, os nomes de 5 (cinco) cirurgiões-dentistas,
candidatos a 5 (cinco) vagas de Conselheiros Efetivos, e 5 (cinco) cirurgiões-dentistas, candidatos a 5 (cinco) vagas de
Conselheiros Suplentes. As chapas, acompanhadas dos respectivos requerimentos instruídos com a documentação exigida,
deverão dar entrada neste CRO, no período compreendido entre a data da publicação do presente Edital e o trigésimo dia
anterior à data marcada para a realização da eleição, consoante a exigência do artigo 48 do Regimento Eleitoral. Os candidatos
eleitos dirigirão o CRO no biênio 01/01/2022 a 31/12/2023, conforme dispõe o artigo 9º da Lei 4.324, de 14 de abril de 1964. Os
esclarecimentos devidos bem como os modelos da documentação necessária encontram-se à disposição dos interessados,
no horário das 09:00hs às 17:00hs horas, na Secretaria do CROSP.

São Paulo, 24 de junho de 2021
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

Dr. Marcelo Cavenague

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃOPAULO - COMARCA DE SÃO PAULO -
FORO CENTRAL CÍVEL - 6ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - Praça João Mendes s/nº, 4º andar -
salas nº 427/429, Centro - CEP01501-900, Fone: (11) 2171-6030, SãoPaulo-SP- E-mail: sp6fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 min às19h00 min

EDITALDEINTERDIÇÃO
ProcessoDigital nº: 1018656-18.2019.8.26.0100
Classe–Assunto: Interdição - Capacidade
Requerente: Raquel de Campos Sampaio Fonseca doValle
Requerido: Silas Fonseca do Valle
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE SILAS FONSECA
DO VALLE, REQUERIDO POR RAQUEL DE CAMPOS SAMPAIO FONSECA DO VALLE - PROCESSO Nº 1018656-
18.2019.8.26.0100.
O(A) MM.Juiz (a)de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero
Maion, na forma da Lei,etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 12 de abril de
2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de SILAS FONSECA DO VALLE, brasileiro, administrador, RG 206.248/SSP-DF, CPF/
MF nº 057.090.831-00, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a)
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Raquel de Campos Sampaio Fonseca do Valle, brasileira, casada,
advogada, RG nº 6.327.797-9/SSP-SP, CPF nº 042.012.408-00.
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 03 de junho de 2021.

NCCO Consultoria Ocupacional Ltda
CNPJ: 17.226.212/0001-94

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocado(a)s todo(a)s o(a)s sócio(a)s da sociedade empresária Limitada, para reunião a ser realizada na sede
da Empresa, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1550, Conjunto 802, Vila Cordeiro, São Paulo - SP, no dia 01/07/2021, no
horário das 9 horas em 1ª convocação, e às 09:30 horas, em 2ª e última convocação obedecendo a seguinte ordem do
dia: 1) Mudança do endereço da sede da Empresa; 2) Deliberação para exclusão e inclusão de sócio(a) minoritário(a);
3) Alteração do objeto social; 4) Alterações Estatutárias para a inclusão do novo endereço da sede da Empresa, exclu-
são e inclusão de sócio(a) minoritário(a), alteração do objeto social. SP, 22/06/2021. Marcio Cardenali Martines.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 48/2021. Objeto: Aquisição de MATERIAIS
DE LIMPEZA SUPERCONCENTRADOS COM O FORNECIMENTO DE DILUIDORES/
DOSADORES, NA MODALIDADE DE MÚTUO E TREINAMENTO DE PESSOAL, de
forma integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas
no Termo de Referência. Abertura dia 07/07/2021, às 10:00 horas, no sítio
eletrônico www.compras.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido no referido site.
O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o edital
no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente,
na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública. Belo Horizonte, 23 de junho de 2021.

O MUNICIPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURITIBA torna público, para conhecimento dos interessados que está
promovendoCONCORRÊNCIA,visandoàseleçãoecontrataçãodeempresa
para execução de obras de engenharia civil, objetivando a revitalização de
calçadas e acessibilidade da rua João Parolin, no trecho entre a Avenida
Marechal Floriano Peixoto e a rótula da rua Francisco Nunes, bairro
Parolin, Curitiba – Paraná, a serem executadas com recursos provenientes
do Fundo de Recuperação de Calçadas – FUNRECAL. Os envelopes
contendo “proposta de preços” e “documentos de habilitação” deverão
ser protocolados simultaneamente no “SERVIÇO DE PROTOCOLO” da
SMOP, situado na Rua Emílio de Menezes n.º 450 - Bairro São Francisco -
Curitiba – Paraná, até às 09h do dia 27/07/2021.Os envelopes contendo as
“propostas de preços” serão abertos em sessão pública às 09h30 do mesmo
dia 27/07/2021, na Sala de Reuniões desta SMOP, situada no endereço
acima mencionado. O Edital encontra-se disponível para “download” no
site www.curitiba.pr.gov.br no ícone “Licitações” ou junto à Gerência de
Licitações da SMOP, no endereço acima mencionado.

Curitiba, 24 de junho de 2021.
Rodrigo Araujo Rodrigues

Secretário Municipal de Obras Públicas

PREFEITURAMUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AV I S O
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº CP/011/2021-SMOP/OPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
LICITAÇÃO TSE Nº 01/2021 -
CONCORRÊNCIA, TIPO:
TÉCNICAE PREÇO

URNAELETRÔNICA 2022
REABERTURADE PRAZO

Comunicamos a reabertura de prazo da Licitação
em epígrafe, Processo SEI nº 2020.00.000007979-
5, publicada no DOU de 13/5/2021. Objeto:
Registro de Preços para eventual produção e
fornecimento de até 176.000 (cento e setenta e seis
mil) urnas eletrônicas (UE2022), de acordo com as
especificações, condições e prazos constantes do
Edital e seus anexos. A referida prorrogação dá-se
em virtude da necessidade de ajustes nos anexos
do Edital. ABERTURA, RECEBIMENTO DE
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: dia
9/8/2021 às 11 horas. Informações: 3030-8173.
Edital e anexos no site https://www.tse.jus.br/
transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-
contratos/contratacoes-para-as-eleicoes

24 de junho de 2021.
Rui Moreira de Oliveira - Diretor Geral.

TRIBUNAL SUPERIOR DO ESTADO DE CONNECTICUT
- VARA JUVENIL - ORDEM DE AVISO

AVISO PARA: Vanessa Pereira, mãe de menor nascido em 10/11/2004 de
Tadashi T. original de Waterbury, CT.

Uma petição foi solicitada para obtenção de posse de filho menor à pessoa
acima mencionada ou para aquisição de custódia e cuidado da criança referida
acima ou a uma agência legal, privada ou pública ou a uma pessoa adequada
e digna.

Essa petição, cuja decisão do tribunal pode afetar seus direitos de mãe, se
algum houver, em relação à criança menor, será ouvida no dia 28/07/21,
às 14h:00, no prédio da SCJM, localizada no endereço 50 Field Street,
Torrington, CT 06790.

Portanto, ORDENADA, essa notificação da audiência desta petição será dada
publicando-se esta Ordem de Notificação uma vez, imediatamente após o
recebimento pelo jornal Folha de S.Paulo, um jornal com uma circulação na
cidade de São Paulo, Brasil.

Exma. Sra. Barbara Aaron
Debra Fuhrman, Secretária adjunta.
28/05/2021

DIREITO A ASSISTENCIA LEGAL: Com a prova da incapacidade de pagar por
um advogado, o tribunal irá fornecer-lhe um Defensor Público. Tal pedido deve
ser feito imediatamente, pessoalmente, por correio ou por fax ao escritório do
tribunal, onde sua audiência será realizada.

mercado
A20 QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2021

-EvaMathews

bengaluru | reuters Warren
Buffettrenunciounestaquar-
ta-feira(23)comotrustee(es-
pécie de administrador) da
Fundação Bill e Melinda Ga-
tes, umadasmaioresorgani-
zações de caridade do mun-
do,eanuncioudoaçãodemais
US$ 4,1 bilhões (R$ 20,5 bi-
lhões) em ações da Berkshi-
reHathawayparafilantropia.
Buffett, sexta pessoa mais

rica domundo, com fortuna
avaliada em US$ 96 bilhões,

tem feito contribuições anu-
ais para cinco fundações de
caridade desde 2006 como
parte de um plano para dis-
tribuir 99% de seu patrimô-
nio líquidoparaafilantropia.
“Comadistribuiçãodeho-

je [quarta]deUS$4,1bilhões
[R$20,5bilhões],estouname-
tade do caminho”, disse Buf-
fett emcomunicado.
Elenãodeclarouclaramen-

teporqueestavadeixandoo
conselho da fundação nes-
temomentoeexpressou seu
apoioaoatualpresidente-exe-

cutivo da fundação e sua ad-
ministração.
Bill Gates e sua esposa,

Melinda, criadores da fun-
dação, anunciaram divórcio
emmaio, após27anosdeca-
samento, mas prometeram
continuar seu trabalhofilan-
trópico juntos.
A fundação de 21 anos se

tornou uma das forças mais
poderosase influentesnasa-
úde pública global, investin-
do mais de US$ 50 bilhões
(R$ 250,8 bilhões) nas últi-
mas duas décadas para pro-

mover uma abordagem em-
presarial no combate da po-
breza e doenças.
Noanopassado,Buffettdo-

oumaisdeUS$2bilhões(cer-
cadeR$ 10bilhões)emações
daBerkshireparaafundação.
“Durante anos fui trustee

—um trustee inativo— de
apenas um destinatário de
meusfundos,aFundaçãoBill
eMelindaGates.Agoraestou
renunciandoaocargo, assim
como fiz em todos os conse-
lhos corporativos, exceto o
daBerkshire”, disse Buffett.

Buffett renuncia a cargona
FundaçãoBill eMelindaGates
Bilionário doa US$ 4,1 bi na saída da entidade do casal, que anunciou divórcio

STF nega recurso da J&F
emação contra presidente
da Paper Excellence
-Fernanda Brigatti
são paulo O STF (Supremo
TribunalFederal)negoure-
cursosdaJ&FInvestimentos,
controladoradagigantedas
carnesJBS,emanteveasde-
cisõesquerejeitaramqueixa-
crimeapresentadapelahol-
ding contra o diretor-presi-
dente da Paper Excellence
noBrasil, ClaudioCotrim.
A ação criminal apresen-

tada pela holding da famí-
lia Batista pedia a condena-
ção do executivo por difa-
mação, como agravante de
tersidorealizadanapresen-
çade várias pessoas. Adifa-
maçãoapontadapelaJ&Fte-
ria ocorrido emumaentre-
vista concedidaporCotrim
àFolha em 2019.
Os pedidos apresentados

pela J&F já haviam sido ne-

gados no Juizado Especial
Criminal, em São Paulo, e
noConselhoRecursal.
A J&F diz, em nota, que

ClaudioCotrimadmitiunão
tercomoprovaroquedisse
à Folha. A reportagemnão
conseguiucontatocomade-
fesa deClaudioCotrim.
Na entrevista à Folha, o

executivo acusou os Batis-
tas de ter solicitadoR$ 6bi-
lhõesamaisdoque teriadi-
reito emcontratoparafina-
lizar a venda da Eldorado à
Paper. O contrato foi origi-
nalmenteassinadoem2017.
A Paper e a J&F travam

disputa pela Eldorado. Em
março,a JustiçadeSãoPau-
losuspendeuatransferência
da empresa, braço de celu-
loseda J&F,paraogrupo in-
donésio Paper Excellence,
umnegóciodeR$15bilhões.

JohnMcAfee, criador de antivírus,
é encontradomorto em prisão

Acesse o site
folha.com/
seminariosfolha

madri |afp JohnMcAfee,75,
criador do antivírus que le-
vaseusobrenome,foiencon-
trado morto nesta quarta-
feira (23) em sua cela onde
estava detido em uma pri-
sãoespanhola,horasdepois
deaJustiçaautorizarsuaex-
tradiçãopara osEUA.
Segundoumporta-vozdo

sistemapenitenciáriodaCa-
talunha,aparentementeele
se suicidou.
McAfee, empresário que

nos últimos anos se dedi-
cou ao comércio de cripto-
moedas, foi preso emoutu-
bro no aeroporto de Barce-
lona, acusado de fraude fis-
cal nos EUA, e colocado em
prisãopreventivaenquanto
aguardavaaresoluçãodope-
didode extradição.
As autoridades america-

nas solicitaram a extradi-
ção alegando que McAfee
ganhou mais de US$ 10mi-
lhões entre 2014 e 2018 gra-
ças à atividade com cripto-
moedas,serviçosdeconsul-
toria, conferências e venda
dedireitosparafazerumdo-
cumentário sobre sua vida.
No ano passado, McAfee

tuitou em agosto que havia
sido preso no aeroporto da
Noruega por estar usando
uma calcinha comomásca-
ra contra a Covid-19—e se
recusaratrocá-la.Horasde-
pois, foi liberado.


