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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,23
Venda:       5,23

Turismo
Compra:   5,17
Venda:       5,37

Compra:   6,16
Venda:       6,16

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

11º C

Quinta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Previsão do Tempo

O paulista Digo Baptista
volta a acelerar na Europa este
fim de semana (9 a 11) na dis-
puta da segunda etapa do PURE
ETCR no circuito Motorland
Aragón, na Espanha. Após a boa
estreia em Vallelunga, na Itália,
no mês passado, o brasileiro
está ainda mais motivado para
pilotar o seu Giulia ETCR da
equipe Romeo Ferraris.

Digo Baptista chega confiante
para etapa em Aragón

Com 12 pilotos no grid, o
novo campeonato de turismo
de carros elétricos apresenta
uma nova era tecnológica para
o esporte a motor e traz um
sistema inovador de disputa,
com sorteios, corridas curtas
entre três e dois carros (cha-
madas de batalhas), uma volta
lançada para cada piloto e as
super finais.              Página 8

Duplas do Brasil estreiam
com saldo positivo na

chave principal em Gstaad

Ágatha no ataque contra o bloqueio francês
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A última etapa do Circuito
Mundial de vôlei de praia antes
do início dos Jogos Olímpicos
de Tóquio começou bem para as
duplas brasileiras. Na quarta-
feira (7) foram seis vitórias em
sete jogos envolvendo repre-
sentantes do Brasil no torneio
de Gstaad, na Suíça. Destaque
para o naipe feminino com
aproveitamento de 100% na pri-
meira rodada da fase de grupos,
e a classificação direta de Evan-
dro/Bruno Schmdit (RJ/DF)
para as oitavas de final na chave
masculina.                   Página 8

Dudu Barrichello prevê estreia
em etapa “especial e de

muita alegria” na Stock Car
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A etapa de Cascavel da Stock
Car ficará marcada para sempre
na memória de Dudu Barriche-
llo. Além de fazer sua estreia na
maior categoria do automobilis-
mo brasileiro o piloto Toyota
Gazoo Racing formará a dupla da
equipe Full Time com seu pai,
Rubens Barrichello.

Dudu tem 19 anos e atualmen-
te disputa a Fórmula Regional Eu-
rope by Alpine (FRECA). Ele en-
frentará um dos maiores desafios
da carreira, acelerar um carro
novo, que pesa mais de uma tone-
lada em uma desafiadora pista onde
nunca competiu.             Página 8

Pela primeira vez Alagoas
recebe o rally dos Sertões
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De acordo com decreto di-
vulgado pela Prefeitura de Paulo
Afonso (BA), que restringe a re-
alização de eventos, a organiza-
ção do Sertões teve de realizar
um pequeno ajuste de última
hora na rota da 29ª. edição o mai-
or rally das Américas, marcado
para 13 a 22/08.  Assim, o esta-
do de Alagoas entra pela primei-
ra vez no roteiro da prova, com
duas cidades anfitriãs: Delmiro
Gouveia e Arapiraca vão receber
a caravana do Sertões, no penúl-
timo e último dia de prova, em
substituição a Paulo Afonso

(BA) e Garanhuns (PE).
Essas mudanças não impac-

tam a prova. O único ajuste é no
deslocamento, que terá  um pe-
queno aumento na quilometra-
gem. O percurso total passou de
3.524km para 3.544km.  O ro-
teiro 100% sertão vai passar por
7 dos 9 estados do Nordeste –
RN, PB, PE, PI, BA, AL, CE  e
terá largada e chegada em praias
paradisíacas: Pipa (RN) e Car-
neiros (PE).  No próximo dia 11/
07, a diretoria técnica e sua equi-
pe segue para a conferência fi-
nal de todo o trajeto.  Página 8

Presidente do
Haiti é

assassinado em
casa durante a

noite, diz
premiê

O presidente do Haiti, Jo-
venal Moise, foi assassinado a
tiros por agressores não iden-
tificados em sua residência 
durante a noite, em “um ato
desumano e bárbaro”, disse o
primeiro-ministro interino do
país, Claude Joseph, na quarta-
feira (7).

A esposa de Moise foi fe-
rida e estava recebendo aten-
dimento médico, disse Joseph
em comunicado.

O ataque ocorre em meio
ao crescimento da violência
política na empobrecida nação
caribenha. Com o Haiti dividi-
do politicamente e enfrentan-
do crescente crise humanitária
e desabastecimento de alimen-
tos, há temores da dissemina-
ção da desordem.         Página 3

Encontrados
corpos de
vítimas de
acidente de

avião na
Rússia

Equipes de resgate encon-
traram  na quarta-feira (7) cor-
pos das vítimas da queda do
avião, que ocorreu nessa terça-
feira no extremo oriente da
Rússia, informaram as autori-
dades locais.

O Antonov An-26, que
transportava 28 pessoas caiu
perto de sua cidade de destino,
Palana, na região de Kamcha-
tka, aparentemente devido ao
mau tempo.

Os destroços foram en-
contrados ontem à noite em
um penhasco e no mar, e a ope-
ração de busca e resgate foi
suspensa na manha de quarta-
feira.                             Página 3
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O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na quar-
ta-feira (7) que, diante da
pandemia, o desempenho re-
cente da economia brasileira
superou o de vários países
avançados. Segundo Guedes,
o resultado foi também superi-
or às previsões apresentadas no
ano passado pelo Fundo Mo-
netário Internacional (FMI).

As afirmações foram feitas
durante audiência pública na
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle da Câma-
ra dos Deputados, para a qual
foi convocado para falar sobre
distorções encontradas pelo

Tribunal de Contas da União
(TCU) nas contas apresenta-
das pelo presidente Jair
Bolsonaro.

“Ontem recebi a missão do
FMI que está fazendo um re-
latório final sobre o Brasil.
Eles chegaram ao Brasil em
março do ano passado com
previsões de que o PIB , Pro-
duto Interno Bruto, soma de
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país,  brasileiro ia
cair 9,7% e que o da Ingla-
terra ia cair 4%, o dos Esta-
dos Unidos, EUA, 3%”, dis-
se o ministro logo ao início
da audiência.           Página 3

Governo assina contratos
para investimentos em

terminais privados

A Diretoria da Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária (An-
visa) aprovou em reunião  na
quarta-feira (7) a prorrogação de
regras especiais para a comerci-
alização de medicamentos e va-
cinas utilizados em pacientes
acometidos pela covid-19.

Os diretores estenderam por
mais dois meses a vigência da
Resolução nº 483 de 2021, que

Anvisa prorroga regras
especiais para medicamentos

e vacinas
trata da importação de vacinas,
considerando permissões e
registros dados por autorida-
des sanitárias de outros paí-
ses. Essa alternativa, prevista
na Lei nº 14.124 de 2021, foi
utilizada, por exemplo, para a
liberação, com condicionan-
tes, das importações das vacinas
Covaxin e Sputnik V pela agên-
cia.                                 Página 4

São Paulo compra 4 milhões
de doses extras da vacina

CoronaVac
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Com a diminuição do núme-
ro de pacientes internados por
covid-19 nos últimos dias, o
governo de São Paulo decidiu
flexibilizar a fase de transição,
que está em vigor em todo o es-
tado desde o dia 18 de abril.
Com isso, comércio e serviços
poderão estender o horário de
funcionamento até as 23h. An-
tes, as atividades eram permiti-
das das 6h às 21h.

Além disso, será ampliada de
40% para 60% a ocupação per-

mitida nesses locais. O toque de
recolher continua, mas agora vai
funcionar entre as 23h e as 5h.
As mudanças na fase de transi-
ção começam a valer no feriado
estadual desta sexta-feira (9) e
vão até 31 de julho.

O Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo, no en-
tanto, recomenda que os prefeitos
das cidades paulistas onde a ocupa-
ção de leitos ainda está alta não am-
pliem o horário de funcionamento
do comércio e serviços e mante-

nham medidas mais restritivas.
As alterações na fase de tran-

sição foram possíveis após a
ocupação de leitos de unidades
de terapia intensiva (UTI) ter
começado a diminuir no estado.
Nesta semana, pela primeira vez
após quatro meses, o estado vol-
tou a registrar menos de 9 mil
pessoas internadas em UTIs.

Na quarta-feira (7) havia
8.759 pacientes internados em
estado grave, além de 8.713 em
leitos de enfermaria. A taxa de

ocupação de leitos de UTI no
estado está hoje em 70,19%.
Segundo o governo estadual,  a
diminuição na ocupação de lei-
tos é resultado da vacinação.

Na semana passada, os três
indicadores relacionados à co-
vid-19 caíram no estado de São
Paulo. O número de casos caiu
20,6% na comparação com a
semana anterior. Nas interna-
ções, houve queda de 11,4%, e
o número de óbitos caiu 10,6%.
(Agência Brasil)

SP compra 4 milhões de doses
extras da vacina CoronaVac

O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou na quarta-
feira, (7) que contratou 4 mi-
lhões de doses extras da vacina
CoronaVac, junto ao laboratório
chinês Sinovac, para vacinar a
população paulista. Segundo
ele, essas doses foram com-
pradas pelo governo de São
Paulo e não serão destinadas
ao Programa Nacional de Imu-
nização (PNI), mas somente
para a vacinação da população
residente no estado paulista.

A primeira entrega deste lote
extra, com 2,7 milhões de do-
ses prontas, chegou na quarta-
feira, (7), no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos. A segunda
remessa, com 1,3 milhão de va-
cinas, deve ser entregue no pró-
ximo dia 26. As tratativas para a
aquisição destas doses extras

foram iniciadas em março deste
ano. Essas vacinas serão distri-
buídas para os 645 municípios
paulistas.

“Vamos antecipar o calendá-
rio de vacinação em São Paulo
sem interferir no contrato do
Instituto Butantan com o Bra-
sil”, disse Doria. Um novo ca-
lendário de vacinação em São
Paulo, antecipando a imuniza-
ção dos adultos, será apresenta-
do nos próximos dias, segundo
o governador.

A meta inicial do governo de
São Paulo é vacinar toda a popu-
lação adulta do estado com a pri-
meira dose até o dia 15 de se-
tembro.

Entrega ao Ministério da
Saúde

O Instituto Butantan assinou

dois contratos de entrega da va-
cina CoronaVac ao Ministério da
Saúde, prevendo um total de 100
milhões de doses desse imuni-
zante. O primeiro deles já foi
cumprido, com a entrega de 46
milhões de doses. O segundo
contrato está em andamento.

A expectativa do governo
paulista é que as entregas pre-
vistas nesse segundo contrato
sejam antecipadas em até 30
dias. Com isso, o Instituto Bu-
tantan espera entregar todas as
doses previstas no contrato
com o Ministério da Saúde até
o dia 30 de agosto.

Até este momento, o Butan-
tan forneceu 53,3 milhões de
doses do imunizante para o
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI). Na semana que
vem, o Butantan espera entre-

gar ao ministério mais 10 mi-
lhões de doses.

O Instituto Butantan deve re-
ceber mais 12 mil litros de in-
sumos farmacêutico ativos (IFA)
no dia 14 de julho, quantidade
suficiente para produzir 20 mi-
lhões de doses da vacina. “E, ain-
da, antes do final de julho, vamos
receber mais um carregamen-
to de 12 mil litros, portanto,
mais 20 milhões de doses.
Com esse quantitativo, vamos
até ultrapassar as 100 milhões
de doses. Vamos ter uma so-
bra de vacinas que poderão ser
encaminhadas ao estado de
São Paulo e a outros estados
que, porventura, tenham interes-
se, como também países vizi-
nhos”, disse Dimas Covas, dire-
tor-presidente do Instituto Bu-
tantan. (Agência Brasil)

SP vai fazer 30 eventos-teste
para ajustar protocolos

O governo de São Paulo vai
promover 30 eventos-teste pre-
senciais com protocolos de se-
gurança para a covid-19 para pre-
parar a retomada das atividades
que ficaram fechadas durante
toda a pandemia. O primeiro des-
ses eventos será uma feira de
negócios em Santos, chamada
Expo Retomada, que deve ocor-
rer no próximo dia 21 de julho.

Nestes eventos, todos os par-
ticipantes deverão estar vacina-
dos e usar máscara. Além disso,

todos eles vão passar por testes
de covid-19. Os testes que se-
rão utilizados são os de antí-
geno, com resultado rápido.
Haverá também limitação de
público nestes eventos e um
monitoramento pós-evento
para avaliar os impactos em
relação ao contágio.

“Os eventos serão realizados
com testagem obrigatória e pes-
soas vacinadas, além de manter
rígidos protocolos sanitários
para segurança, controle e mo-

nitoramento dos participantes”,
disse o governador de São Pau-
lo, João Doria.

Entre os eventos estarão 12
relacionados a economia criati-
va, dois de negócios, 14 even-
tos sociais e dois esportivos.
Entre os esportivos estão uma
prova de corrida de 10 quilôme-
tros em São Paulo e o GP Brasil
de Fórmula 1, no autódromo de
Interlagos, em novembro.

Além disso, estão relaciona-
dos entre esses possíveis even-

tos feiras de economia criativa,
shows no Allianz Parque, a SP
Oktoberfest a ser realizada en-
tre novembro e dezembro, a
Campus Party entre outubro e
novembro, a CCXP e a SP Arte.
Casamentos, jantares e eventos
noturnos também estão entre os
eventos-teste.

A ideia é que essas experi-
ências sirvam de modelo para
uma retomada segura dos even-
tos no estado de São Paulo.
(Agência Brasil)

A cidade de Itu, no interi-
or paulista, iniciou um rodí-
zio no fornecimento de água
para os moradores. A maior
parte do município já come-
çou na terça-feira, (6) a re-
ceber água em sistema 24/24,
ou seja, a água só é fornecida
em dias alternados.

De acordo com a prefeitu-
ra, o corte de água foi neces-
sário para a preservação dos
mananciais da cidade. “O défi-
cit de chuvas é considerado
severo e especialistas definem
o momento como a pior seca
em 91 anos”, diz nota da admi-
nistração municipal. “A medi-
da corrobora com as ações de
preservação dos mananciais
que abastecem a cidade, já ado-

Itu inicia rodízio no
fornecimento de água

tadas pela Companhia Ituana de
Saneamento autarquia munici-
pal desde o início de maio”.

Os moradores que desper-
diçarem água poderão ser mul-
tados. Segundo a prefeitura, são
consideradas situações de des-
perdício ações como lavar cal-
çada com o uso contínuo de
água, manter torneiras, canos,
conexões, válvulas, caixas
d’água, reservatórios, tubos ou
mangueiras eliminando água
continuamente, e lavar veículos
com uso contínuo de água.

Em 2014, a cidade enfren-
tou um período severo de falta
de água, quando parte dos mo-
radores chegaram a ficar mais
de 10 dias sem receber água
em casa. (Agência Brasil)

USP investiga 193 denúncias de
fraude no sistema de cotas raciais

A Universidade de São Pau-
lo (USP) investiga, atualmen-
te, 193 denúncias de fraudes no
sistema de cotas raciais. Can-
didatos a vagas na USP são sus-
peitos de ter mentido na auto-
declaração para pretos, pardos
e indígenas entre 2017 e 2021.

Segundo a Pró-Reitoria de
Graduação da USP, a maior
parte das denúncias (161) é de
estudantes que ingressaram
pelo Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) do Ministério da
Educação, e as demais (32) são
por ingresso diretamente pelo

vestibular da Fuvest.
As denúncias são apuradas

pelas comissões de averigua-
ção de invalidação de matrícu-
las. São oito grupos formados
por três professores da univer-
sidade dos quais pelo menos
um é negro.

No período de 2017 a
2021, foram recebidas 381 de-
núncias de fraude. Dessas, 160
foram descartadas e 27 não ti-
veram andamento porque os
próprios alunos cancelaram a
matrícula. Em 2020, uma ma-
trícula no curso de relações in-

ternacionais foi invalidada por
fraude nas cotas.

Ao longo de todo o ano
passado, foram recebidas 81
denúncias de fraude. Neste
ano, já foram levantadas oito
suspeitas.

A reserva de vagas para in-
gresso de estudantes de esco-
las públicas e de autodeclara-
dos negros e indígenas foi
aprovada em 2017 e passou a
vigorar em 2018. Antes, havia
apenas indiretamente as cotas
a partir do percentual de vagas
reservadas pelo ingresso pelo

Sisu, que também teve a impor-
tância ampliada no sistema na-
quele ano.

De acordo com a pró-rei-
toria, a USP alcançou em 2021
o número recorde de 51,7% de
alunos matriculados vindos de
escolas públicas. Entre estes,
44,1% são pretos, pardos e in-
dígenas. No ingresso neste ano,
das quase 11 mil vagas preen-
chidas nos cursos da institui-
ção, 5,6 mil foram destinadas
a estudantes de escolas públi-
cas, sendo 2,5 mil negros ou
indígenas. (Agência Brasil)

Vacinação para quem tem
40 anos já começou

Na quarta-feira (7), a cida-
de de São Paulo começa a imu-
nizar pessoas com 40 anos
contra a covid-19, um público
estimado em aproximadamen-
te 134 mil moradores. Para a
vacinação deste grupo, toda a
rede de postos da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) es-
tará em operação.

Quem quiser acompanhar
em tempo real qual o melhor
momento para se deslocar até
os postos de vacinação pode
acessar o site De Olho na Fila.
Na plataforma, é possível mo-
nitorar a quantidade de pesso-
as em cada posto de vacinação
e, assim, escolher o melhor

horário para se imunizar.
Nesta quinta-feira (8), é a

vez de pessoas com 39 anos.
Neste grupo, são esperadas
143 mil pessoas. Na sexta-fei-
ra (9) e no sábado (10), acon-
tece a repescagem para as pes-
soas com 39, 40 e 41 anos que
não conseguiram se imunizar
nos dias previstos no calendá-
rio. Nas mesmas datas, quem
deixou de tomar a segunda
dose (qualquer grupo) também
poderá se vacinar.

Na sexta-feira (9), feriado
da Revolução Constituciona-
lista de 1932, toda a rede de va-
cinação estará aberta. No sába-
do, a vacinação ocorrerá ape-

nas nas 82 unidades básicas de
saúde e outros pontos da capi-
tal, das 7h às 19h.

Documentos necessários
Para garantir as doses, é ne-

cessário que o morador apre-
sente no ato da vacinação um
comprovante de residência na
capital, juntamente com os do-
cumentos pessoais, preferenci-
almente Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) e cartão do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endere-
ço no município de São Paulo
pode ser apresentado de forma
física ou digital. Se não hou-
ver no próprio nome do muní-

cipe, serão aceitos comprovan-
tes em nome do cônjuge, com-
panheiro, pais e filhos, desde que
apresentado também um docu-
mento que comprove o parentes-
co ou estado civil, como Regis-
tro Geral (RG), certidão de nas-
cimento, certidão de casamento
ou escritura de união estável.

O preenchimento do pré-
cadastro no site Vacina Já agi-
liza o tempo de atendimento
nos postos de vacinação. Bas-
ta inserir dados como nome
completo, CPF, endereço, te-
lefone e data de nascimento.

A lista completa de postos
pode ser encontrada no Vacina
Sampa. (Agência Brasil)

CÂMARA (São Paulo)
Esta coluna não faz seu próprio juízo quando trata de temas

ligados às Éticas de DEUS e do Cristo Jesus. Ela cita sempre a
Literatura Bíblica. Cabe aos leitores(as) julgar os quase 30 anos
de edição diária na imprensa paulista e brasileira, fato que tor-
nou-a referência ...

.
PREFEITURA (São Paulo)
53º dia no cargo: Ricardo Nunes (MDB) segue demonstran-

do que tem uma comunicação natural, direta e objetiva com a
população da megalópole na qual está prefeito. Hoje, ele pode e
deve deixar isso ainda mais claro na entrevista que dará ao vivo
pra rádio Jovem Pan

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Com a filiação do comunicador Datena ao PSL, segue no ar a

pergunta aos deputados e deputadas que deixarão o partido - na
‘janela da infidelidade’ até o fim de março 2022 : quem vai seguir
a família do Jair Bolsonaro pra outro partido e quem vai ficar
com Datena ?

.
GOVERNO (São Paulo)
Quais serão as reais razões - muito além do avanço da vacina-

ção na população cada vez com menos idade no Estado de São
Paulo - do governador João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) ao
anunciar um pacotão pela volta à vida pós-pandemia, sem bater
no Bolsonaro ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Como é que o senador e relator Renan (MDB) deixa o colega

Aziz, presidente da CPI (Covid 19) cometer um ato ilegal, dando
voz de prisão prisão pro depoente Roberto Dias, acusado de pe-
dir 1 dólar por fora sobre cada dose de vacinas, porque rolava
sessão plenária ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Até quando o Jair Bolsonaro vai suportar conviver com seu

vice - o general Mourão (em campanha ´pro Senado em 2022) -
que ele não pode demitir e até quando vai esperar o Adilson Bar-
roso tomar juízo e não prejudicar ainda mais sua possível filia-
ção no Patriotas ?

.
PARTIDOS (Brasil)
Como é possível o Patriota ter votado contra a PEC da ado-

ção do voto impresso pra possível auditoria, sendo o partido que
quer filiar o maior interessado : Bolsonaro ? Será que é um aviso
dos parlamentares de que o Presidente não vai ter mando 100%
caso se filie ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Indicado de Bolsonaro ao Supremo, o jurista André Mendon-

ça - representante da igreja Presbiteriana (primeiros cristãos pro-
testantes a desembarcar no Brasil ainda no Século 19) - quais os
acordos com os 10 futuros colegas e com senadores (CCJ) pra
sua sabatina ?

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - é publicada

na imprensa  (São Paulo - Brasil)  desde 1993. Via Internet desde
1996, www.cesarneto.com  foi se tornando referência das liber-
dades possíveis. Twitter  @CesarNetoReal  ...  Email
cesar@cesarneto.com
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Presidente do Haiti
 é assassinado em

casa durante a noite,
diz premiê

O presidente do Haiti, Jovenal Moise, foi assassinado a tiros
por agressores não identificados em sua residência durante a
noite, em “um ato desumano e bárbaro”, disse o primeiro-minis-
tro interino do país, Claude Joseph, na quarta-feira (7).

A esposa de Moise foi ferida e estava recebendo atendimen-
to médico, disse Joseph em comunicado.

O ataque ocorre em meio ao crescimento da violência polí-
tica na empobrecida nação caribenha. Com o Haiti dividido
politicamente e enfrentando crescente crise humanitária e desa-
bastecimento de alimentos, há temores da disseminação da de-
sordem.

“Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a conti-
nuidade do Estado e proteger a nação”, disse Joseph. Disparos
de armas de fogo podiam ser ouvidos em toda a capital do país.

Porto Príncipe vem sofrendo com um aumento da violência
entre gangues e entre esses grupos e a polícia pelo controle das
ruas.

A violência foi alimentada pelo aumento da pobreza e da ins-
tabilidade política. Moise enfrentou protestos ferozes desde que
assumiu a Presidência em 2017, com a oposição acusando-o,
neste ano, de tentar impor uma ditadura ao ampliar seu mandato
e se tornar mais autoritário - acusações que ele negava. (Agencia
Brasi)

Encontrados corpos
de vítimas de acidente

de avião na Rússia
Equipes de resgate encontraram  na quarta-feira (7) corpos

das vítimas da queda do avião, que ocorreu nessa terça-feira no
extremo oriente da Rússia, informaram as autoridades locais.

O Antonov An-26, que transportava 28 pessoas caiu perto de
sua cidade de destino, Palana, na região de Kamchatka, aparente-
mente devido ao mau tempo.

Os destroços foram encontrados ontem à noite em um pe-
nhasco e no mar, e a operação de busca e resgate foi suspensa na
manha de quarta-feira.

O governador de Kamchatka, Vladimir Solodov, disse à agên-
cia de notícias estatal Tass que os “primeiros corpos estão
sendo retirados da água”, sem precisar quantas vítimas foram
encontradas.

Os meios de comunicação social russos confirmaram que
nenhum dos seis membros da tripulação ou dos 22 passageiros,
incluindo duas crianças, tinha sobrevivido.

A chefe do governo local em Palana, Olga Mokhireva, estava
a bordo. 

Solodov disse na terça-feira que um grupo de funcionários
do governo, incluindo o ministro dos Transportes, Vitaly Save-
lyev.

A aeronave - um avião de passageiros NA-26, com 28 pesso-
as a bordo - deveria ter aterrissado às 15h50 (hora local), mas o
contato foi perdido alguns minutos antes.

O aparelho tinha saído da cidade russa de Petropavlovsk-Ka-
mchatsky, na península de Kamchatka, com destino à localidade
de Palana, de acordo com as agências russas Interfax e RIA No-
vosti.

“O avião interrompeu a comunicação por rádio quando esta-
va prestes a pousar. Não houve informação de quaisquer proble-
mas a bordo”, disse uma fonte dos serviços de emergência regi-
onais, citada pela agência oficial TASS.

A manutenção técnica deficiente e a falta de regulamentos de
segurança já provocaram vários acidentes no setor de aviação
russo.

O último acidente grave foi registrado em maio de 2019,
quando um avião Sukhoi Superjet, pertencente à companhia aé-
rea nacional Aeroflot, foi forçado a aterrissar, explodindo na pista
de um aeroporto de Moscou e matando 41 pessoas.

Em fevereiro de 2018, um aparelho AN-148, da Saratov Air-
lines, caiu pouco depois da descolagem, perto da capital, matan-
do as 71 pessoas a bordo.

Uma investigação determinou que um erro humano esteve na
origem do acidente.

O transporte aéreo na Rússia também está sujeito a condi-
ções de voo frequentemente difíceis, em áreas remotas do Árti-
co e do Extremo Oriente. (Agencia Brasi)

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse na quarta-feira
(7) que, diante da pandemia, o
desempenho recente da econo-
mia brasileira superou o de vári-
os países avançados. Segundo
Guedes, o resultado foi também
superior às previsões apresenta-
das no ano passado pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI).

As afirmações foram feitas
durante audiência pública na Co-
missão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputa-
dos, para a qual foi convocado para
falar sobre distorções encontradas
pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) nas contas apresentadas
pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Ontem recebi a missão do
FMI que está fazendo um relató-
rio final sobre o Brasil. Eles che-
garam ao Brasil em março do ano
passado com previsões de que o
PIB , Produto Interno Bruto, soma
de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país,  brasileiro ia cair
9,7% e que o da Inglaterra ia cair
4%, o dos Estados Unidos, EUA,
3%”, disse o ministro logo ao
início da audiência.

De acordo com Guedes, o
que aconteceu foi “exatamente o

inverso”. “O PIB brasileiro caiu
4%, enquanto o da Inglaterra caiu
9,7%; o da Itália, 8,7%; o da Fran-
ça, 7,6%; o da Alemanha, 5,6%;
o do Japão, 4,5%. Isso quer dizer
que o Brasil superou em desem-
penho todos esses países avança-
dos. A exceção foi a China e os
Estados Unidos”, disse o minis-
tro, ao reiterar que o país está
agora retomando o crescimento.

Ele acrescentou que o FMI
errou também nas as projeções
de que o Brasil ficaria em depres-
são, com a chegada da pandemia.
“Eu dizia que íamos voltar com
um crescimento em V, e nós re-
almente voltamos em V.”

“Agora de manhã recebi uma
pesquisa mensal sobre o comér-
cio, que caiu fortemente durante
a pandemia. Estamos crescendo
7% nesse setor. Então o Brasil já
está de pé e decolando em boa
velocidade contra todas essas
expectativas. Isso está acontecen-
do em todos nossos indicadores:
na arrecadação, que está vindo
bem acima do esperado, na pro-
dução industrial e no consumo de
energia elétrica e de combustí-
veis. O Brasil se levantou nova-
mente, e isso é uma demonstra-

ção de resiliência da democracia
brasileira”, afirmou Guedes.

Segundo o ministro, “lá fora,
ninguém acreditava no Brasil.
Diziam que a democracia brasi-
leira era frágil e ia se romper por-
que tinha um governo de direita
que não respeitava a democracia.
O que vimos foi o contrário. Vi-
mos logo no primeiro ano mi-
lhões de pessoas nas ruas apro-
vando a reforma da previdência,
enquanto, na França, milhões fo-
ram às ruas para impedir a refor-
ma”, complementou, ao dizer que
a economia “está voltando com
força”, e que ela “já está de pé”.

Acompanhado do secretário
especial de Previdência e Traba-
lho do Ministério da Economia,
Bruno Bianco, Guedes respondeu
a alguns questionamentos de depu-
tados sobre distorções apontadas
pelo TCU na auditoria financeira
feita nas contas apresentadas pelo
presidente Jair Bolsonaro, referen-
tes ao ano de 2020. O TCU teria
constatado superavaliação de R$
49,2 bilhões no caso do regime
previdenciário de servidores civis
e subavaliação de R$ 52,7 bilhões
no regime das Forças Armadas para
inativos e pensionistas.

A auditoria financeira verifi-
cou “deficiências nas estimativas
relativas às projeções atuariais
do Regime Próprio de Previdên-
cia Social dos Servidores da
União e do Sistema de Proteção
Social dos Militares das Forças
Armadas, registradas nas de-
monstrações financeiras de 2020
do Ministério da Economia e do
Ministério da Defesa”.

Bianco disse que a superava-
liação de R$ 49,2 bilhões, relati-
va à previdência de servidores ci-
vis, “equivale a 4% de um déficit
de R$ 1,15 bilhão projetado para
150 anos”, e que a subavaliação de
R$ 45,5 bilhões de inativos das
Forças Armadas “equivale a 11%
de um déficit de R$ 405,8 bilhões
projetado para 150 anos”.

Já os R$ 7,2 bilhões relativos
às pensões das Forças Armadas
equivalem, segundo o secretário,
“a apenas 2,4% de um déficit de
R$ 298 bilhões projetados para
75 anos”. “Não há qualquer tipo
de procedimento no sentido de
fazer sub ou superavaliação. O
TCU avaliou e concordou com
isso”, acrescentou o secretário.
(Agencia Brasil)

O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-
DI) teve inflação de 0,11% em
junho deste ano. A taxa é inferi-
or ao observado no mês anteri-
or (3,40%). Com o resultado,
o indicador nacional acumula
taxas de inflação de 14,26% no
ano e de 34,53% em 12 meses,
segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV).

Os três subíndices que com-
põem o IGP-DI tiveram queda
na taxa de maio para junho. O

Publicada MP que abre crédito
 a micro e pequenas empresas

Medida provisória (MP)
que cria o Programa de Estí-
mulo ao Crédito (PEC) foi pu-
blicada na quarta-feira (7) no
Diário Oficial da União. Dife-
rentemente de outra MP já
editada pelo governo, a 992/
20, que cria o Programa de
Capital de Giro para Preserva-
ção de Empresas (CGPE), a
nova MP tem como alvo ape-
nas micro e pequenas empre-

sas, produtores rurais e micro-
empreendedores individuais, se-
jam pessoas físicas ou jurídicas,
com receita bruta anual de até R$
4,8 milhões.

Segundo a Secretaria-Geral
de governo, o PEC cria incenti-
vos para os bancos emprestarem
a essas empresas e empreende-
dores, “ao conceder um trata-
mento mais vantajoso à base de
capital das instituições financei-

ras participantes”. Pelo texto, o
programa será capaz de gerar até
R$ 48 bilhões em crédito. A ope-
racionalização se dará com re-
cursos das próprias instituições
autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central.

Se aprovada pela Câmara e
pelo Senado, ficará a cargo do
Conselho Monetário Nacional
fixar as regras gerais desses
empréstimos, como taxa de ju-

ros, duração e carência. Já a su-
pervisão do programa ficará sob
a responsabilidade do Banco
Central.

A expectativa do governo,
com a medida, é garantir a ofer-
ta regular de serviços e progra-
mas voltados à população em
geral, especialmente a mais vul-
nerável, para minimizar os efei-
tos provocados pela pandemia de
covid-19. (Agencia Brasil)

Inflação medida
pelo IGP-DI recua

para 0,11% em junho,
diz FGV

principal destaque ficou com o
Índice de Preços ao Produtor
Amplo, que mede o atacado e
que registrou deflação (queda
de preços) de 0,26% em junho
depois de ter uma inflação de
4,20% em maio.

A inflação do Índice de Pre-
ços ao Consumidor, que mede o
varejo, caiu de 0,81% em maio e
de 0,64% em junho. Já o Índice
Nacional de Custo da Construção
passou de 2,22% para 2,16% no
período. (Agencia Brasil)

Vendas do comércio crescem 1,4%
de abril para maio, diz IBGE

O comércio varejista nacio-
nal teve alta de 1,4% em seu vo-
lume de vendas na passagem de
abril para maio deste ano. Essa
é a segunda alta consecutiva do
indicador, que já havia subido
4,9% de março para abril. O
dado é da Pesquisa Mensal de
Comércio (PMC), divulgada  na
quarta-feira (7) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O setor também teve cresci-
mentos de 1,1% na média mó-
vel trimestral, 16% na compara-
ção com maio de 2020, 6,8% no

acumulado do ano e 5,4% nos
últimos 12 meses.

A receita nominal cresceu
2,4% em relação a abril, 29,8% na
comparação com maio do ano pas-
sado, 18,1% no acumulado do ano
e 13,3% nos últimos 12 meses.

A alta de 1,4% no volume de
vendas de abril para maio foi
puxada por sete das oito ativida-
des pesquisadas pelo IBGE. A
exceção foi o segmento de arti-
gos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos, que recuou 1,4%.

Entre as altas, o destaque fi-

cou com tecidos, vestuário e
calçados (16,8%) e combustí-
veis e lubrificantes (6,9%). Os
demais setores com crescimento
foram: outros artigos de uso pes-
soal e doméstico (6,7%), livros,
jornais, revistas e papelaria
(1,4%), equipamentos e material
para escritório, informática e co-
municação (3,3%), supermerca-
dos, produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (1%) e móveis e ele-
trodomésticos (0,6%).

O varejo ampliado, que tam-
bém inclui veículos e materiais
de construção, teve alta de 3,8%

em seu volume de vendas na com-
paração com abril. Os materiais
de construção cresceram 5%,
enquanto os veículos e peças ti-
veram alta de 1% no período.

Segundo o IBGE, o varejo
ampliado teve altas de 26,2% na
comparação com maio de 2020, de
12,4% no acumulado do ano e de
6,8% no acumulado de 12 meses.
Na receita nominal, houve aumen-
tos de 4,7% na comparação com
abril deste ano, de 41,1% em rela-
ção a maio de 2020, de 24,6% no
acumulado do ano e de 15% em 12
meses. (Agencia Brasil)

Venda de veículos cai 3,3%
 em junho, diz Anfavea

A venda de autoveículos teve
uma queda de 3,3% em junho
com o licenciamento de 182,5
mil, ante as 188,7 mil vendidas
no mês de maio. Já na compara-
ção com junho do ano passado,
foi registrado um aumento de
37,4% nas vendas, já que naque-
le período foram comercializa-
dos no mercado interno 132,8
mil unidades. No primeiro se-
mestre o crescimento foi de
32,8%, ao totalizar 1.074,2 veí-
culos licenciados. Os dados fo-
ram divulgados na quarta-feira
(7) pela Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea).

Segundo os dados as expor-
tações atingiram as 33,5 mil uni-
dades, 9,4% a menos do que no
mês anterior quando esse núme-

ro foi de 37 mil unidades. Na
comparação com junho de 2020,
quando foram comercializadas no
mercado externo 19,4 mil veícu-
los, houve crescimento de 72,6%.
No primeiro semestre de 2021, as
exportações aumentaram 67,5%,
com a venda de 200,1 mil autove-
ículos para outros países. No mes-
mo período do ano passado esse
número foi de 119,5 mil.

A produção em junho foi de
166,9 mil unidades, 13,4% a
menos do que no mês anterior
quando esse número foi de 192,8
mil unidades. Na comparação
com junho de 2020, quando fo-
ram produzidos 98,4 mil veícu-
los, houve crescimento de
69,6%. No primeiro semestre de
2021, a produção foi de 1.148,5
mil autoveículos, 57,5%, a mais

do que no primeiro semestre do
ano passado quando esse núme-
ro foi de 729,3 mil.

De acordo com o presidente
da Anfavea Luiz Carlos Moraes,
a queda da produção se deve à
baixa oferta de semicondutores
na indústria, problema que afeta
as indústrias do mundo inteiro.
“Acredito que a falta de semi-
condutores pode tenha impedi-
do a produção de algo entre 100
mil e 120 mil novos veículos no
primeiro semestre”, disse.

Segundo o balanço mensal
da Anfavea, o nível de emprego
no setor automobilístico teve
queda 1,3 % em junho e tinha
102.732 postos de trabalho ocu-
pados, enquanto em maio esse
número era de 104,082.  Na
comparação com junho de 2020,

quando estavam empregados
105.520 trabalhadores no setor,
houve queda de 2.6%.

De acordo com Moraes, as
projeções atualizadas para o se-
tor indicam que a produção to-
tal de autoveículos seja de 2.463
mil,  registrou 22% a mais do que
no ano passado. A estimativa an-
terior, contava com 2.520 mil uni-
dades e uma alta de 25% sobre
2020. As vendas internas foram
revisadas para 2.320 mil licencia-
mentos, o que corresponde a 13%
sobre o ano anterior. Em janeiro a
previsão era a de 2.367 unidades
vendidas. As exportações, também
revisadas de 353 mil para 389 mil,
devem ser 20% mais alta do que
em 2020, e do que o crescimento
de 9% projetado no início do ano.
(Agencia Brasil)

INSS alerta sobre tentativas de golpe
envolvendo revisões de benefício

O Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) divulgou na quar-
ta-feira (7) uma nota na qual alerta
que golpistas têm se aproveitando
das revisões em alguns benefícios
para tentar obter dados pessoais
dos beneficiários. “As abordagens
podem ocorrer por carta, e-mail,
telefonema ou mensagem de ce-
lular”, alerta o instituto.

Tentativas de golpe podem ser
denunciadas por meio da ouvido-
ria do INSS, no endereço da Con-
troladoria-Geral da União
(CGU), ou pelo telefone 135.
Vítimas de golpe devem registrar

um boletim de ocorrência e co-
municar o caso aos órgãos envol-
vidos, que podem ser, além do
próprio INSS, o banco por meio
do qual é pago o benefício.

Para evitar cair em golpes des-
se tipo, o INSS sugere que o bene-
ficiário mantenha seus dados de
contato (telefone, e-mail e ende-
reço) sempre atualizados, o que
pode ser feito pelo Meu INSS ou
pelo telefone 135.

“Caso alguém faça qualquer
comunicação pedindo dados ou
fotos em nome do INSS, não aten-
da a solicitação, desligue a ligação

e bloqueie o contato. O INSS nun-
ca entra em contato direto com a
pessoa para solicitar dados, nem
pede o envio de fotos de documen-
tos”, informa o órgão.

O número do SMS usado pelo
INSS para informar os cidadãos
é 280-41. “O INSS nunca man-
da links nem pede documen-
tos pelo SMS. Sempre que o
INSS convoca o cidadão para
apresentar documentos, essa
convocação fica registrada no
Meu INSS e pode ser verificada
também pelo telefone 135”.

Ainda de acordo com o ins-

tituto, a pessoa deve utilizar ape-
nas os canais oficiais de atendi-
mento para cumprir qualquer so-
licitação do INSS, seja para agen-
dar um serviço, seja para entre-
gar algum documento.

“É bom saber que quando al-
guém liga para o telefone 135 ou
é atendido pelo chat humaniza-
do da Helô, o atendente pode
pedir algumas informações.
Esse é um procedimento de se-
gurança para confirmar a identi-
dade de quem telefonou ou
acessou o chat”, complementa a
nota. (Agencia Brasil)
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para medicamentos e vacinas

Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2021PÁGINA 4

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...

- Quero saber apresenta:
“... O especialista em questões energéticas, consultor e dire-

tor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE) Adriano Pi-
res, entende que a opção pelo carro elétrico a bateria não é ine-
xorável nem será homogênea no mundo. O especialista, entende
que o mundo caminhará para matrizes energéticas regionaliza-
das. “A gente precisa parar de adotar soluções de países ricos,
que têm uma realidade energética diferente da nossa. No Brasil
temos o etanol, que é limpo e gera emprego em sua cadeia pro-
dutiva circular, do cultivo da cana à produção de etanol e sua dis-
tribuição pelos postos de combustíveis. Vamos jogar isso fora
para pegar soluções de países que não têm essa vantagem compa-
rativa?” diz a matéria publicada pelo Estadão ...

* É preciso utilizar fontes de energia limpa?
* O uso de energia limpa é bom para todos?
* O Brasil tem muita energia renovável e limpa?

Matriz energética brasileira 2019 - Foto: Reprodução /
Internet

Segundo fontes especializadas no assunto, estamos num pe-
ríodo de transição em relação ao uso de energia. O mundo não
terá mais uma fonte que vai dominar a matriz energética, vai ter
um conjunto de fontes... a tendência é energia solar, elétrica e
outras fontes renováveis. Por exemplo, um carro, poderá vir de
fábrica com uso elétrico e etanol. Agora é convencer as monta-
doras a produzir veículos a combustão (ciclo Otto ou Diesel) e
híbridos elétricos apenas para a região do Brasil, e os países do
Mercosul. Sem dúvida que as matrizes energéticas de agora em
diante, serão regionalizadas e não mais global. Para se ter uma
ideia boa sobre o assunto, em 2018, o consumo de energia não
renovável no mundo era de 86% enquanto que no Brasil era de
55%, ou seja a matriz energética brasileira é mais renovável do
que a mundial. Em termos de energia solar então nem se fala, o
Brasil tem sol o ano todo, e a energía solar pode ser bem apro-
veitada.

- Por hoje é isto. Boa semana com paz e saúde. Até a próxima
palavra Brasiliana.

A Diretoria da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovou em reunião  na
quarta-feira (7) a prorrogação de
regras especiais para a comer-
cialização de medicamentos e
vacinas utilizados em pacientes
acometidos pela covid-19.

Os diretores estenderam por
mais dois meses a vigência da
Resolução nº 483 de 2021, que
trata da importação de vacinas,
considerando permissões e re-
gistros dados por autoridades
sanitárias de outros países. Essa
alternativa, prevista na Lei nº
14.124 de 2021, foi utilizada,
por exemplo, para a liberação,
com condicionantes, das impor-
tações das vacinas Covaxin e
Sputnik V pela agência.

O relator da matéria, o dire-
tor da Anvisa Alex Campos, jus-
tificou a concordância com a
prorrogação pela continuidade
da emergência de saúde causada
pela pandemia e pela necessida-
de de garantia de mais doses para
o Brasil como forma de acele-
rar a campanha de imunização.

“O que trazemos hoje é a

prorrogação de mais 60 dias,
esperando que este seja o últi-
mo período de importações com
essa modalidade regulatória.
Mas faremos avaliações no de-
correr deste prazo e uma próxi-
ma prorrogação pode ser anali-
sada pela Diretoria da Anvisa”,
analisou Campos.

A diretora da agência Cristi-
ane Jourdan adotou postura se-
melhante e lembrou que essas
flexibilizações foram adotadas
para facilitar o combate à pan-
demia no Brasil, desafio que ain-
da se coloca no momento atual.

“A resolução integra conjun-
to de medidas para ampliar a
oferta de medicamentos e produ-
tos de saúde para pacientes aco-
metidos com a pandemia. Essa
prorrogação se mostra necessá-
ria considerando os benefícios à
sociedade. O contexto atual da
pandemia no Brasil ainda é seme-
lhante ao momento de quando a
norma foi editada”, explicou.

Medicamentos para intu-
bação

A Diretoria da Anvisa tam-

bém ampliou, dessa vez até o
fim do ano, a vigência da Re-
solução nº 484 de 2021, que
flexibilizou as exigências para
comercialização de medica-
mentos adotados na internação
de pessoas com covid-19, que
fazem parte do que passou a
ser chamado popularmente de
“kit intubação”.

A norma isentou esses me-
dicamentos da necessidade de
registro. Os fabricantes passa-
ram a poder apenas notificar a
agência. Outra permissão foi a
possibilidade pelas empresas de
alterar o medicamento sem uma
autorização prévia.

Assim como na resolução
anterior, a avaliação dos di-
retores foi que a persistên-
cia da pandemia mantém o
problema das internações e
da pressão sobre os sistemas
de saúde, criando risco de
desabas tec imento  desses
medicamentos.

“Apesar dos sinais positivos
da campanha vacinal, o cenário
pandêmico nos mantém em aler-
ta e vem persistindo, levando a

pressão sobre o sistema de saú-
de, bem como o persistente ris-
co de desabastecimento de insu-
mos estratégicos para o enfren-
tamento à pandemia no Brasil”,
concluiu a diretora da Anvisa
Meiruze Freitas, relatora do
caso.

De acordo com ela, até o
momento foram notificados
nove medicamentos utilizados
para procedimentos de interna-
ção de pacientes com covid-19.
Outros dois fabricantes comuni-
caram mudanças em seus produ-
tos. “Não foram protocoladas
reclamações ou relatos de pro-
blemas relacionados a esses
medicamentos”, acrescentou
Freitas.

“A prorrogação deste pra-
zo é coerente com a atual si-
tuação da pandemia, com as
informações que temos co-
lhido de maneira permanente,
com o cuidado do regulador
não ser agente de desequilí-
brio do sistema de forneci-
mento”, reforçou o diretor da
agência Alex Campos. (Agen-
cia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, defendeu na
quarta-feira (7) o pagamento de
imposto pelos mais ricos. Em
audiência pública na Comissão
de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados, ele rei-
terou o apoio à tributação dos
dividendos (parcela do lucro
das empresas distribuídas aos
acionistas e sócios) em 20% e
disse que a segunda fase da pro-
posta de reforma tributária re-
distribui o peso dos impostos
sobre a sociedade.

“Se reinvestir o lucro, se o
lucro ficar na empresa, o im-
posto deve ser baixo. Agora, se
tirou para usufruto pessoal sob
a forma de dividendos, que é
natural, não tem problema ne-
nhum ser rico. Não pode ter
vergonha de ser rico, tem que
ter vergonha de não pagar im-
posto”, declarou Guedes.

O ministro admitiu que a
equipe econômica pode mudar
a proposta para acelerar a re-
dução de Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ) em troca da
tributação sobre os dividendos.
O corte, que seria de 5 pontos
percentuais (2,5 pontos em 2022
e 2,5 pontos em 2023), poderia
ser reduzido em até 10 pontos
percentuais no próximo ano,
desde que haja medidas comple-
mentares que mantenham a ar-
recadação do governo.

“Ia reduzir 2,5 pontos per-
centuais? Reduz 5 pontos. Ain-
da está pesado? Reduz 10 pon-
tos. Ainda está pesando? Reduz
15 pontos. Essa é a pista que
nós estamos seguindo, e temos
certeza que estamos no cami-
nho certo, tributando os mais
ricos com os dividendos, e de-
sonerando os assalariados,
principalmente os mais frá-
geis, lá embaixo”, declarou.

Atualmente, as empresas pa-
gam 15% de IRPJ para todo lu-
cro até R$ 20 mil por mês e um
adicional de 10 pontos percentu-

Guedes defende pagamento
de imposto por mais ricos

ais para todo lucro que passar esse
limite, totalizando 25%. Além
disso, pagam 9% de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), chegando a uma tributa-
ção de 34% no total.

Segundo o ministro, a pro-
posta de reforma tributária re-
duz a carga tributária para as
empresas e os assalariados. Ele
acrescentou que a tributação de
dividendos e a retirada de al-
guns subsídios permitirão a di-
minuição de impostos para pes-
soas físicas e empresas.

“O Brasil é um país de bai-
xa renda. Não adianta você jo-
gar os impostos em cima de 30
milhões de brasileiros com
renda relativamente baixa
quando, do outro lado, 20 mil
proprietários de capital rece-
beram R$ 400 bilhões de divi-
dendos e tiveram isenção de
R$ 50 bilhões ou R$ 60 bi-
lhões”, justificou Guedes.

Guedes também admitiu
revisar o limite de renda para a
declaração simplificada das pes-
soas físicas. A proposta enviada
ao Congresso no fim de junho
restringe a utilização do meca-
nismo a pessoas que ganhem até
R$ 40 mil por ano. Na avaliação
do ministro, atualmente ocor-
rem abusos por parte de pesso-
as com renda mais alta.

“Se você é uma pessoa que
recebe um salário um pouco mais
alto, mostre pelo menos os reci-
bos. O que estava acontecendo é
o seguinte: por simplificação,
muita gente estava se benefician-
do de um estímulo para pagamen-
tos por problemas de saúde que
o sujeito não teve”, afirmou.

Guedes disse estar empenha-
do em corrigir excessos e aparar
arestas da proposta enviada ao
Congresso. Segundo ele, a equi-
pe econômica e a Receita Fede-
ral têm se reunido com frequên-
cia com o deputado Celso Sabi-
no (PSDB-PA), relator do texto
na Câmara. (Agencia Brasil)

Senadora Rose de Freitas é eleita
presidente da Comissão do Orçamento

A senadora Rose de Freitas
(MDB-ES) foi eleita, na quarta-
feira (7), presidente da Comis-
são Mista do Orçamento
(CMO). Não é a primeira vez
que ela chega ao posto. A se-
nadora foi a primeira mulher
a assumir a presidência da co-
missão em 2015 e agora su-
cede Flávia Arruda, deputada
do PL-DF, que se licenciou do
mandato em março para assu-
mir o cargo de ministra da Se-
cretaria de Governo.

A senadora do MDB foi elei-
ta por aclamação e pediu prio-
ridade da comissão para áre-
as consideradas estratégicas.
“Áreas estratégicas, como ci-
ência e tecnologia, agricultu-
ra e educação, devem ser pri-
orizadas nesta Casa. Devem
ser objeto de discussão per-
manente dentro do planeja-
mento, e não o socorro que se
pede de uma hora para outra, di-
zendo que se não fizer isso vai
fechar tal ministério, se não fi-

zer isso não paga as vacinas, as
escolas”.

Segundo a presidente eleita
da comissão, “não é o improvi-
so que vai ditar o desenvolvimen-
to que o país precisa retomar”.
Ela disse ainda que as obras ina-
cabadas devem entrar como pri-
oridade no Orçamento. Rose de
Freitas defendeu a criação de
uma coordenação para tratar de
obras paradas.

O relator da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) para

2022, deputado Juscelino Filho
(DEM-MA), se comprometeu a
apresentar “o mais breve possí-
vel” uma primeira versão do seu
relatório. A ideia é abrir logo o
prazo para apresentação de
emendas dos parlamentares e de
bancadas estaduais.

A data para a votação do re-
latório final da LDO foi agenda-
da para 13 de julho, com enca-
minhamento do parecer da co-
missão à Mesa do Congresso em
14 de julho. (Agencia Brasil)

Pesquisadores criam teste barato
para unidades de saúde

Um novo kit diagnóstico,
desenvolvido por pesquisadores de
instituições públicas brasileiras, é
capaz de detectar o novo coronaví-
rus em até 45 minutos, com baixo
custo e alto grau de precisão.

A patente da nova tecnologia,
pensada para unidades básicas de
saúde, foi desenvolvida por ci-
entistas do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), da Univer-
sidade Federal de Santa Catari-
na e do Instituto Federal de San-
ta Catarina, em parceria com a
empresa SPK Solutions.

O teste usa a tecnologia cha-
mada RT-Lamp e demonstrou
precisão semelhante ao RT-PCR
em testes de validação com
mais de 1 mil amostras. Segun-
do o instituto, que divulgou a
pesquisa, o kit alcançou 96% de
sensibilidade e 98% de especi-
ficidade em amostras de orofa-

ringe coletadas com cotonete do
tipo swab. Os dois parâmetros
são usados para medir o risco de
testes produzirem falsos positi-
vos e falsos negativos a partir de
amostras já conhecidas.

A tecnologia desenvolvida
permite realizar o teste também
com saliva na mesma especifi-
cidade, porém com uma sensi-
bilidade menor, de 70%. Apesar
disso, caso o paciente esteja em
jejum pela manhã, o percentual
pode alcançar 100%, segundo os
pesquisadores.

O custo do kit diagnóstico
foi estimado em R$ 30 enquan-
to o valor de um kit para teste
RT-PCR chega a custar R$ 100.
Além disso, o teste RT-Lamp
pode ser realizado por menos
profissionais e requer menos
equipamentos.

Segundo o instituto, o único

equipamento necessário para a
realização do teste é um banho
seco ou banho-maria, e qualquer
profissional treinado pode apli-
car o teste. Já o RT-PCR precisa
de especialistas em biologia
molecular.

O Instituto Oswaldo Cruz in-
formou ainda que os pesquisa-
dores agora buscam parceiros
para produzir e fornecer o kit
diagnóstico. Além de ganhar
uma escala de produção indus-
trial, o novo produto ainda pre-
cisa ser submetido à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) antes de chegar à uni-
dades de saúde do Brasil.

Coordenador do projeto, o
pesquisador do Instituto Oswal-
do Cruz André Pitaluga disse que
o foco da pesquisa é levar a nova
tecnologia ao Sistema Único de
Saúde e ajudar no enfrentamen-

to da pandemia. Apesar disso,
ele considera que a metodolo-
gia é versátil e pode ser aplicada
no combate de outras doenças.

“Já estamos trabalhando em
uma versão do kit para o diag-
nóstico da febre amarela”, diz o
pesquisador em texto divulgado
pela assessoria do Instituto
Oswaldo Cruz.

Para desenvolver o teste, os
pesquisadores receberam apoio
do Núcleo de Inovação Tecno-
lógica do instituto e financia-
mento da empresa Engie, do Pro-
grama Inova Fiocruz e do Minis-
tério Público do Trabalho.

Os testes de validação foram
realizados em Santa Catarina,
em parceria com o Laborató-
rio Central de Saúde Pública de
Santa Catarina e as prefeituras
de Tubarão e Florianópolis.
(Agencia Brasil)

Saúde lança nova campanha de
vacinação contra a covid-19
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rO Ministério da Saúde lan-
çou, na quarta-feira (7), a nova
campanha para reforçar a impor-
tância da vacinação contra a co-
vid-19. Um dos focos da inicia-
tiva é convocar as pessoas para
que não deixem de tomar a se-
gunda dose do imunizante.

O ministro Marcelo Queiro-
ga alertou que há cerca de 3,5
milhões de pessoas com a apli-
cação da segunda dose em atra-
so. Por isso, o esforço defini-
do para essa nova campanha,
que terá peças publicitárias di-
vulgadas em veículos de mídia
e na internet.

“A imunização é a principal
arma para conter o caráter pan-
dêmico. As vacinas que temos,
com exceção de uma delas Jans-
sen, necessitam de duas doses.
É fundamental que a população
que tomou a primeira dose vol-
te para tomar a segunda, pois só
assim a imunização estará com-
pleta”, disse o ministro.

Queiroga defendeu que go-
verno federal, estados e municí-
pios devem reforçar a comunica-
ção para estimular a procura das
pessoas que já tomaram a primei-
ra dose para que completem o
ciclo dentro do prazo previsto.

Ele salientou que houve avan-
ço na campanha de vacinação,

com vários dias de junho com
aplicação de mais de 1 milhão
de doses diárias. A meta do mi-
nistério é imunizar todos os bra-
sileiros com mais de 18 anos de
idade até setembro com a pri-
meira dose e até dezembro com
a segunda dose.

O secretário substituto de
Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde, Gerson Pereira,
informou que os números vêm
baixando, mas que a atenção
deve ser mantida. “Na terça-fei-
ra (6), tivemos boa notícia de
não ter nenhuma morte no Ama-
zonas. Temos visto nas curvas
que a gente tem que de acordo
com as faixas etárias vacinadas
têm diminuído as internações, os
casos e as mortes”, disse.

A secretária especial de En-
frentamento à Covid-19, Rosa-
ne de Melo, lembrou que as bai-
xas nas curvas de casos e mor-
tes não significam que os brasi-
leiros devem desconsiderar os
cuidados. “É preciso manter as
medidas de distanciamento se-
guro, lavagem da mão, uso da
máscara, que isso é importante
para o controle dessa pandemia”,
defendeu.

O ministro Marcelo Queiro-
ga comentou sobre a variante
Delta do coronavírus, que teve

caso identificado em São Pau-
lo, e sobre a possibilidade de
redução dos intervalos entre a
primeira e a segunda doses.

“A vacinas protegem contra as
variantes. Os intervalos das vaci-
nas foram decididos conforme as
informações dos fabricantes. As
decisões não são do ministério,
mas tomadas em parceria com
estados e municípios”, disse.

Ao ser questionado sobre a
prisão hoje do ex-diretor de Lo-
gística do Ministério da Saúde
Roberto Dias, durante depoi-
mento na Comissão Parlamen-
tar de Inquérito da Covid-19 no
Senado, o ministro disse que “o
que acontece na CPI é problema

do Congresso Nacional e o mi-
nistro da Saúde continua com o
seu trabalho”.

Com relação à testagem das
pessoas contaminadas durante a
competição da Copa América,
Marcelo Queiroga disse que a
grande maioria era formada por
prestadores de serviço e que con-
traiu o vírus na sua comunidade.

“Não houve caso de contami-
nação entre as partidas. A estra-
tégia funcionou bem. Detecta-
mos a variante Gama. Antes da
partida final, no sábado (10), va-
mos fazer um relatório detalha-
do com o balanço das ações na
competição”, disse. (Agencia
Brasil)
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1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL V  SÃO MIGUEL PAULISTA 
Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1009918-06.2017.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional v  São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSIAS ISAIAS DOS SANTOS DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Decorador, RG 
30761467-0, CPF 397.075.428-37, com endereço à Rua Fajardo de Barros, 10, cs 2, Jardim Campos, CEP 08160-070, 
São Paulo  SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL E 
MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 4.043,08 representado pelo 
contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares e outras avenças firmado em 20/05/2013.  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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2021. 

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 9ª VARA CÍVEL -  Av. Nações Unidas,
22.939 - Torre Brigadeiro - 7º Andar - Vila Almeida - CEP 04795-100 - Fone: (11)
5541-8184 - São Paulo-SP - E-mail: upj9a14cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1049004-56.2018.8.26.0002. O MM. Juiz
de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr. ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
EDIMILSON TINTINO DA SILVA  (CPF 314.139.698-10), que BANCO ITAUCARD
S.A. lhe move ação de BUSCA E APREENSÃO tendo por objeto o veículo marca
F ia t ,  mod.  S iena Essenc.  1 .6  DL,  ano 201/2013,  cor  p re ta ,  chass i
9BD197173D3041296, Renavam 492338051, com consolidação da propriedade
plena do bem no patrimônio do autor, o qual foi adquirido pelo réu nos termos do
contrato com alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancária nº 30410-
766660948, de 09.06.2018), face ao não pagamento das parcelas. Estando o
réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de
05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de
15 dias, ambos após os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2021.

07  e  08/07

AL INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 0148244-10.1996.8.26.0001. O
Dr. DAVI CAPELATTO, MM Juiz de Direito da 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCES-
SÕES DO FORO REGIONAL I - SANTANA, Comarca da Capital do Estado de São
Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo e respectivo
Cartório tramitam os autos do INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento
de MARIA GOMES, cujo óbito ocorreu em 15 de março de 1996. Diante das
dificuldades dos interessados na exibição da certidão de óbito do marido da “de
cujus”, foi deferida INTIMAÇÃO de EVENTUAIS INTERESSADOS no INVENTÁRIO
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, manifestem-se sobre
as declarações, demais termos e atos do processo, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados pelo inventariante CARLOS EDUARDO PEREIRA
LEAL e cientes de que não havendo manifestação lhes será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 01/
julho/2021. Eu, Aline Parisi de Barros, Escrevente, digitei. Eu, Deborah de Marco
Ridolfi, Chefe de Seção Judiciária, subscrevi. a) Davi Capelatto, Juiz de Direito.

07 e  08/07

FORO REGIONAL III  - JABAQUARA - 6ª VARA CÍVEL - Rua Afonso Celso, nº
1065 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11) 5574-0355 - São Paulo-SP - E-
mai l : jabaquara6cv@t jsp. jus.br  -  EDITAL de CITAÇÃO -  Prazo de 20 dias -
Processo nº 1021471-51.2020.8.26.0003.  A MMª Juíza de Dire i to da 6ª Vara
Cíve l ,  do Foro Regional  I I I  -  Jabaquara,  Estado de São Paulo,  Dra . PAULA
NARIMATU DE ALMEIDA , na forma da Lei, etc. FAZ SABER à GREEN BUSINESS
DO BRASIL, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS LTDA.,atual GREEN
BUSINESS DO BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE COBRANÇA LTDA.
(CNPJ 04.890.277/0001-98) ,  que  IRENICE VIEIRA ALVES lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM (corré: R. Progresso Incorporações e Administração
de Bens e Serviços de Cemitérios Ltda.) visandoo restabelecimento do contra-
to de serviços funerários firmado em 03/2006, e a condenação no pagamento de
custas, honorários e demais cominações, alegando que sempre esteve em dia
com sua anuidade; que deixou de efetuar o pagamento no ano passado em razão
da pandemia que se abateu o Mundo todo e não ter recebido o respectivo boleto;
e que a ré considera rescindido unilateralmente o contrato, além de ofertar um
novo com valores bem maiores.  Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verda-
deiros os fatos alegados e cientes de que não havendo manifestação lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2021.

07 e  08/07

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1046208-84.2021.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 6ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Esta-
do de São Paulo,Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a quem possa interessar que neste Juízo tramita a 
ação de Alteração de Regime de Bens movida por Priscila 
Sayuri Matsumura,brasileira,casada,dentista, RG: 22.155.545-
6, CPF: 182.168.788-42 e Rodrigo de Souza Dias Gutierrez, 
brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG: 30.573.433-7, 
CPF: 114.860.168-63, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento da 
comunhão parcial de bens para o regime da separação total 
de bens. O presente edital é expedido nos termos do artigo 
734, § 1º 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 01 de julho de 2021.       [25,26] 

Edital de citação - Prazo de 15 dias. Processo nº 1001381-07.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Sergio Aparecido de Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Contador, RG 16724096, CPF 101.267.648-08, com endereço à Rua 
Jose Farias Moreira, 58, Vila Cruzeiro, CEP 03381-140, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Meneghelli Serviços Administrativos Ltda, alegando em síntese que perante este juízo se processa 
a presente ação de obrigação de fazer e que os réus ou interessados, poderão no prazo de quinze dias, contestar a ação, 
advertindo que, se não contestada, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, presumir-se-ão verdadeiros os 
fatos articulados pela autora Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 30 de junho de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1045030-79.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a(o) Daniela Fabiana Leite de Silva, CPF 274.470.728-77, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Inez Sovenho Rado, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.615,49 (em julho/2017) 
decorrente do inadimplemento do contrato celebrado entre as partes em 04/05/2016 para locação do imóvel residencial, 
situado na Av. Nossa Senhora do Sabará, nº 3119, São Paulo  SP. 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 * 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 e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de maio de 
2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0185563-38.1998.8.26.0002/01 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos 
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANA SILVA PEIXOTO, com  
CPF 262.063.498-96, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Shopping 
Center Sul S/c Ltda., alegando em síntese: ingresso dos sócios no polo passivo da presente ação, possibilitando 
o alcance dos bens para pagamento dos débitos totalizando R$ 631.273,78 (29/09/2020). Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 

pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório em mandado 
executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003246-68.2016.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a LAMITEC COMUNICAÇÃO E ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 05.765.829/0001-07, na pessoa 
de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ELETROPAULO 
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 62.135,72 
(03/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do 
imóvel situado à Rua Ângelo Anzolino, nº 01, Jardim do Tiro, São Paulo/SP (Parceiro 15543430 - instalação 200980781), bem 
como a custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 

curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora  

nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2021.                                                                                                            B 08 e 09/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0005935-14.2020.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) FRANCISCO JOSÉ DA SILVA NETO, C.P.F nº 087.456.424-78, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença 
por parte de Marcio Luiz Tardivo e Jane Rodrigues Tardivo, alegando em síntese: que a Ação de Despejo por Falta de Pagamento 
de Alugueres e Acessórios da Locação cumulada com Cobrança, proposta por Marcio Luiz Tardivo e Jane Rodrigues Tardivo, fora 
julgada procedente, ingressando os exequentes com cumprimento de sentença e pleiteando a intimação do executado para efetuar o 
pagamento do montante de R$ 62.871,22 (setembro/2020), acrescido de correção e juros legais até o efetivo pagamento, bem como 
despesas, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações. 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, nos termos do artigo 256, inciso 

única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague a quantia acima informada, 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. Decorrido os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0002859-61.2020.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBSON LEANDRO DA CRUZ, CPF 
995.863.391-49, que a ação de procedimento comum proposta por Condomínio Edifício Nossa Senhora Aparecida foi julgada procedente e iniciou-
se a fase de Cumprimento de sentença. Encontrando-se o réu, doravante executado, em lugar incerto e não sabido, e conforme o disposto no artigo 
513, § 2º, inciso IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta 

de 2020) atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a partir de outubro de 2020 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043929-96.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JRC Comércio de 
Produtos Alimentícios e Materiais de Construções Ltda, CNPJ 16.925.449/0001-09, na pessoa de seu representante legal e a Adanel Neves,  
CPF 025.913.996-38, que Weel BSD Fomento Mercantil Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 62.581,13 
(abril/2019), referente ao inadimplemento do Contrato de Fomento Comercial nº 1124/1. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1008262-34.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito  
da 3ª Vara Cível do Regional do Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a Juscelino Gomes da Silva, CPF 064.510.678-06, que Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento do valor de R$ 19.946,42 (junho/2019), acrescidos de juros e 
correção monetária; referente ao débito das faturas nºs 184654709, 188122206, 191992941 e 330450789, nos valores 
de R$ 8.607,53, R$ 696,53, R$ 228,13 e R$ 502,52, oriundas do Contrato Termo de Adesão, para prestação de serviço 
de passagem e cobrança em pedágio. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de 
pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2021.                            B 08 e 09/07

5ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS -  EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 0600981-69.2008.8.26.0011 - O MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo,
Dr. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
PRISCILLA DALLA CORTE, RG 32099563-X, CPF 227.060.458-09, com endere-
ço à Rua Antonio Julio dosSantos, 258, Morumbi, CEP 05661-020, São Paulo -
SP, que lhe foi proposta uma ação de MONITÓRIA por parte de INSTITUTO 24
DE MARÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA S.C. LTDA., alegando em síntese:
Cobrança de parcelas vencidas em 10/03/08 até 10/10/08 referente ao Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais firmado em 11/02/08. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL
para os atos e termos da ação proposta e para tomar ciência do bloqueio dos
valores de R$ 386,17 (Banco Bradesco), sua transferência e conversão em penho-
ra. Será o presente edital, por extrato, afixadoe publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2021.

08 e  09/07
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ADRIENNE 
LEVY WISSMANN, REQUERIDO POR DANIEL 
GOLDENBAUM E RAMY GOLDENBAUM - PROCESSO Nº 
1041693- 77.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
11ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).Claudia Marina Maimone 
Spagnuolo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 31/05/2021: Em face do exposto, com 
fulcro no ar. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 
PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição de 
Adrienne Levy Wissmann e nomear Ramy Goldenbaum seu 
curador definitivo. Expeça-se certidão de curatela definitiva. 
ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL. Custas na 
forma da lei. Anoto que o beneficio da grautidade processual 
fora concedido inadvertidamente e que os requerentes não 
pleitearam o beneficio. Portanto, fica revogado o item ?1? de 
fls. 58/59. Anote-se nos autos. Oficie-se ao IMESC 
comunicando acerca da necessidade do recolhimento de 
custas para elaboração do laudo pericial. Oportunamente, 
arquivem-se. P.R.I. Anote-se no sistema. 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 São Paulo, aos 08 de junho de 2021                      [08] 
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Dólar tem sétima alta seguida
 e fecha em R$ 5,24
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Dividido entre o alívio no
mercado externo e as tensões in-
ternas, o dólar teve a sétima alta
seguida e fechou no maior valor
desde meados de maio. A bolsa
de valores recuperou-se da que-
da de terça-feira (6) e voltou a
superar os 127 mil pontos, na
quarta-feira (7).

O dólar comercial encerrou o
dia vendido a R$ 5,24, com alta
de R$ 0,031 (0,6%). A cotação
chegou a atingir R$ 5,28 na má-
xima do dia, por volta das 14h30,
mas desacelerou após a divul-
gação da ata da reunião do Fe-

deral Reserve (Fed, Banco Cen-
tral norte-americano). O docu-
mento previu que o órgão man-
terá os estímulos à maior econo-
mia do planeta por algum tem-
po.

A moeda norte-americana
está no valor mais alto desde 27
de maio, quando fechou em R$
5,25. A divisa acumula alta de
5,37%, em julho.

Na bolsa de valores, o dia foi
marcado pela recuperação. O ín-
dice Ibovespa, da B3, fechou aos
127.019 pontos, com alta de
1,54%. O indicador operou em

alta durante toda a sessão, mas
acelerou os ganhos no meio da
tarde, também após a divulga-
ção da ata do Fed.

Nos últimos dias, o merca-
do financeiro global vinha atra-
vessando momentos de tensão
com a expectativa de que o
Banco Central norte-americano
removesse os estímulos con-
cedidos durante a pandemia de
covid-19, elevando o valor do
dólar em todo o planeta. Juros
mais altos em economias avan-
çadas pressionam o mercado
financeiro em países emergen-

tes como o Brasil.
O avanço de casos de covid-

19 decorrente da disseminação
da variante Delta do novo coro-
navírus também tem provocado
instabilidades no mercado glo-
bal. No Brasil, a situação tem sido
agravada pela tensão política in-
terna e pelas repercussões da
segunda fase da proposta de re-
forma tributária, enviada ao Con-
gresso no fim de junho e que
muda a tributação de investimen-
tos e reintroduz a cobrança de
Imposto de Renda sobre divi-
dendos. (Agencia Brasil)

O Ministério da Infraestru-
tura assinou, na quarta-feira (7),
11 contratos para investimento
em terminais de uso privado
(TUP) de oito estados. Os recur-
sos, privados, somam R$ 1,4 bi-
lhão, e serão destinados para a
exploração de nove áreas, na
melhoria da infraestrutura e aqui-
sição de novos equipamentos,
entre outras benfeitorias, infor-
mou a pasta.

Os contratos assinados
pelo ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas,
e pelo diretor geral da Agência
Nacional de Transporte Aqua-
viários (Antaq), Eduardo Nery,

Governo assina contratos para
investimentos em terminais

privados
se referem a terminais localiza-
dos nas cidades de Aracruz
(ES), Barcarena (PA), Itaguaí
(RJ), Itaituba (PA), Jaguarão
(RS), Manaus (AM), Marago-
gipe (BA), Santana (AP) e São
Luís (MA). Por ano, mais de 60
milhões de toneladas de carga
sólida devem circular por esses
terminais.

Os contratos foram assina-
dos com as empresas WSAM,
Edlog & Zport, Imetame, Porto
São Luiz, Rio Amazonas, Hidro-
vias do Brasil, PLA, Chibatão,
Enseada, Porto Sudeste e Pla-
taforma Logística do Amapá.
(Agencia Brasil)

Ministério premia cinco projetos
municipais de prevenção ao câncer

O Ministério da Saúde reco-
nheceu, na quarta-feira (7), a ex-
celência do trabalho realizado
por equipes de saúde de cinco
cidades brasileiras para preve-
nir e controlar a incidência do
câncer entre usuários do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Foram agraciadas na 1ª Edi-
ção do Prêmio Prevenção e Con-
trole do Câncer as equipes res-
ponsáveis pelos seguintes pro-
jetos municipais:

• Programa de Navegação de
Pacientes com Câncer de Mama,
de São João de Meriti (RJ);

• Projeto Caminhos do Cui-
dar, de Alagoinhas (BA);

• Odontologia na Saúde da
Mulher, de Porto Belo (SC);

• Estratégias, de Balneário de
Piçarras (SC);

• Programa Previne Mulher,
desenvolvido no município Im-
buia (SC).

Cada equipe recebeu um cer-
tificado de reconhecimento pe-
los trabalhos, selecionados por
um comitê formado por repre-
sentantes do ministério e convi-
dados que avaliaram itens como
as melhorias de acesso aos ser-
viços prestados à população, ali-
nhamento com as políticas de
atenção à saúde, capacidade de
respostas a crises; criatividade
e inovação.

No total, 30 projetos concor-
riam nesta primeira edição do
prêmio. Durante a cerimônia de
entrega dos certificados, que
aconteceu esta manhã, em Bra-
sília, o ministro Marcelo Queiro-
ga reforçou a importância dos

serviços especializados presta-
dos pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS).

“Vivemos uma emergência
sanitária de importância interna-
cional, a pandemia da covid-19,
mas temos outros problemas
antigos para os quais ainda não
temos todas as soluções, como,
por exemplo, as doenças cardio-
vasculares, que causam mais de
480 mil mortes todos os anos, e
as doenças oncológicas, que
provocam mais de 280 mil óbi-
tos ao ano”, comentou o minis-
tro, chamando atenção para os
serviços diagnósticos obtidos
na atenção primária à saúde.

Para Queiroga, o reconheci-
mento às iniciativas desenvol-
vidas em cidades de médio e pe-
queno porte demonstra a “capi-

laridade” do SUS e a capacida-
de dos profissionais desenvol-
verem soluções locais.

A premiação foi conquista-
da não pelos grandes municípi-
os brasileiros, mas sim pelos pe-
quenos. O que demonstra a ca-
pilaridade do SUS. Fato também
destacado pela coordenadora da
estratégia de saúde da família de
Balneário Piçarras (SC), Ivia Fá-
tima Rodrigues, que falou em
nome de todos os premiados

“São pequenas ações que
mudam completamente a vida de
muitas pessoas, inclusive a nos-
sa. É um momento de muita gra-
tidão”, disse Ivia. “Espero que
esse edital inspire outras pesso-
as a desenvolver projetos para
outros municípios brasileiros.”
(Agencia Brasil)

Aulas presenciais em escolas
 e universidades recomeçam em

agosto em SP
A partir de 2 de agosto, as aulas

presenciais nas escolas de ensino téc-
nico e de ensino superior poderão ser
retomadas no estado de São Paulo. O
anúncio foi feito na quarta-feira, (7)
pelo governo do estado.

No caso das instituições de
ensino superior e nas faculdades
de nível técnico, como as Facul-
dades de Tecnologia do Estado
de São Paulo (Fatecs), o limite de
capacidade permitido é de até
60% do total de alunos. Para as

instituições de ensino técnico de
nível médio, como as Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs), não
haverá limite de ocupação.

Além disso, atividades práticas,
laboratoriais e estágios de cursos
superiores em todas as áreas tam-
bém poderão ocorrer presencialmen-
te, sem limite de ocupação. Já os cur-
sos de medicina, saúde pública, saú-
de coletiva e  medicina veterinária
poderão funcionar de forma presen-
cial. (Agência Brasil)
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SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SINDAF/SP

CNPJ 60.534.138/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO (errata)

O Conselho de Representantes do Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários  do Município de São Paulo,
Considerando o art. 12, inciso “I”, alínea “a” e o art. 24, inciso “XIV” do Estatuto Social; Considerando o
Regulamento Eleitoral, aprovado pela Assembleia Geral em 25/03/2021; Considerando a deliberação da
Assembleia Geral em 14/04/2021, que, em função da pandemia, aprovou regras específicas para o processo
eleitoral de 2021; e Considerando sua deliberação de 11/06/2021, ouvida a Diretoria da entidade, nos termos
do item 3 do Regulamento Eleitoral; vem, por meio do presente edital, convocar os associados da entidade às
ELEIÇÕES para composição da DIRETORIA, do CONSELHO DE REPRESENTANTES e do CONSELHO
FISCAL da entidade nas condições abaixo indicadas: 1) CARGOS: (a) Diretoria: Presidente, 1º Vice-Presidente,
2º Vice-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Vice-Diretor Administrativo-Financeiro. (b) Conselho
de Representantes: 5 (cinco) titulares e 5 (cinco) suplentes. (c) Conselho Fiscal: 3 (três) titulares e 3 (três)
suplentes. 2) INSCRIÇÕES: (a) Período: de 26/07/2021 a 30/07/2021, das 10:00 às 17:00 horas. (b) Local:
Secretaria da entidade. 3) VOTAÇÃO (ELEIÇÃO): (a) Período: de 07/03/2022 a 11/03/2022, das 10:00 às 15:00
horas, mantidos os atuais mandatos até a posse dos novos eleitos, que ocorrerá em 31/03/2022, conforme as
regras específicas para o processo eleitoral de 2021. (b) Caso haja inscrição de apenas uma chapa concorrente
à diretoria, em conformidade com a deliberação da Assembleia Geral em 14/04/2021, será convocada, nos
termos do art. 14 do Estatuto Social, Assembleia, a ser realizada no dia 18/08/2021 por meio de reunião virtual
pela internet, para eleição da diretoria por aclamação, mantendo a posse desta para o dia 30/09/2021, em
conformidade com o Regulamento Eleitoral e com as regras específicas para o processo eleitoral de 2021.
(c) Local: sede da entidade (Avenida Vieira de Carvalho, 172 – 5º andar - São Paulo - SP). São Paulo, 14 de
junho de 2021.     FLÁVIO PORTO VENTURINI - Presidente do Conselho de Representantes

ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
AAFIT/SP

CNPJ 47.468.376/0001-99
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO (errata)

O Conselho de Representantes da Associação dos Auditores-Fiscais Tributários  do Município de São Paulo,
Considerando o art. 13, inciso “I”, alínea “b” e o art. 24, inciso “XII” do Estatuto Social, Considerando o
Regulamento Eleitoral, aprovado pela Assembleia Geral em 25/03/2021, Considerando a deliberação da
Assembleia Geral em 14/04/2021, que, em função da pandemia, aprovou regras específicas para o processo
eleitoral de 2021, e Considerando sua deliberação de 11/06/2021, ouvida a Diretoria da entidade, nos termos
do item 3 do Regulamento Eleitoral, vem, por meio do presente edital, convocar os associados da entidade às
ELEIÇÕES para composição da DIRETORIA, do CONSELHO DE REPRESENTANTES e do CONSELHO
FISCAL da entidade nas condições abaixo indicadas: 1) CARGOS: (a) Diretoria: Presidente, 1º Vice-Presidente,
2º Vice-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Vice-Diretor Administrativo-Financeiro. (b) Conselho
de Representantes: 5 (cinco) titulares e 5 (cinco) suplentes. (c) Conselho Fiscal: 3 (três) titulares e 3 (três)
suplentes. 2) INSCRIÇÕES: (a) Período: de 26/07/2021 a 30/07/2021, das 10:00 às 17:00 horas. (b) Local:
Secretaria da entidade. 3) VOTAÇÃO (ELEIÇÃO): (a) Período: de 07/03/2022 a 11/03/2022, das 10:00 às 15:00
horas, mantidos os atuais mandatos até a posse dos novos eleitos, que ocorrerá em 31/03/2022, conforme as
regras específicas para o processo eleitoral de 2021. (b) Caso haja inscrição de apenas uma chapa concorrente
à diretoria, em conformidade com a deliberação da Assembleia Geral em 14/04/2021, será convocada, nos
termos do art. 15 do Estatuto Social, Assembleia, a ser realizada no dia 18/08/2021 por meio de reunião virtual
pela internet, para eleição da diretoria por aclamação, mantendo a posse desta para o dia 30/09/2021, em
conformidade com o Regulamento Eleitoral e com as regras específicas para o processo eleitoral de 2021.
(c) Local: sede da entidade (Avenida Vieira de Carvalho, 172 – 5º andar - São Paulo - SP). São Paulo, 14 de
junho de 2021.       FLÁVIO PORTO VENTURINI - Presidente do Conselho de Representantes

11ª Vara Cível do Fórum Central/SP - Processo nº: 1008882-61.2019.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível .
Requerente: Fundação de Rotarianos de São Paulo - Requerido: Valdelei Aleixo de Sene e outros. Vistos. Tendo
em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia
requerida às fls. 246, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a CARLIANE CORREIA,
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO, alegando em síntese: Autora firmou Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais para o ano letivo de 2017, em benefício da aluna Soo A Correia. Deixaram os Réus de
cumprir suas obrigações contratuais, buscou a autora de forma amigável o recebimento do valor inadimplido, não
logrou êxito. O débito é de R$ 38.055,10 em Janeiro/2019. Encontrando-se a parte ré 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos
termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma
da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito.       08 e 09/07

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV  LAPA 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001801-07.2021.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) VAGNER HERCULANO DE SANTANA, Brasileiro, Casado, Corretor de Imóveis, RG 18.528.291-X, 
CPF 125.262.528-65, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de CENTRO DE 
EDUCAÇÃO HORIZONTES LTDA., objetivando o cumprimento de sentença proferida nos autos principais sob o nº 
1005132-82.2018.8.26.0004, em que julgou procedente o pedido, e, em consequência, condenou o réu ao pagamento do 
valor de R$ 31.371,53, acrescido de correção monetária pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo e juros de 1%  ao mês desde o vencimento, mais multa de 2% da dívida, bem como arcar com as custas 
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.   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$ 
53.664,21 (março/2021), 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.  Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
andamento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
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FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 218ª E 219ª 

SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 
04.551-010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos 

Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI 
(“Titulares de CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 1ª convocação, em  
27 de julho de 2021, às 16h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela 
Emissora, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de 
link a ser encaminhado pela emissora aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de 
instrução de voto a distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que 
compõem a Ordem do Dia (“Edital de Convocação”). Ordem do dia: (i) a aprovação ou não da alteração do índice adotado na 
atualização monetária dos CRI, para que passe a ser aplicado o IPCA/IBGE no lugar do IGPM/FGV, a partir do pagamento dos CRI 
imediatamente subsequente à realização da Assembleia (inclusive), adotando-se, para tanto, os números-índices relativos ao IPCA/
IBGE e sua respectiva variação a todo o intervalo de tempo entre a data de pagamento dos CRI imediatamente subsequente à 

Alteração do Índice de 
Atualização Monetária”); (ii) caso seja aprovada a Alteração do Índice de Atualização Monetária, a aprovação ou não da adoção do 
IGPM/FGV como índice substitutivo imediato nas hipóteses de falta ou impossibilidade de utilização do IPCA/IBGE para a atualização 
monetária correspondente; e (iii) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, 
celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias 
constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações 
relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas 
da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de 
CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. A  Assembleia instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação e, em 
segunda convocação, com qualquer número, excluídos os CRI que eventualmente não possuírem direito de voto, conforme disposto 
no Termo de Securitização. Em vista das matérias constantes da Ordem do Dia, as deliberações dependerão de aprovação de, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos votos favoráveis de Titulares dos CRI em Circulação que tenham direito de voto, 
tanto em primeira quanto em segunda convocação, conforme disposto no Termo de Securitização. Documentos de Representação:  
A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a 
Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico 

, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na 
ICVM 625, os seguintes documentos:  (i) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do 
Titular de CRI; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta 
comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de 
identidade válido com foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) 
estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos 
societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (c) documento de identidade 
válido com foto do representante legal; e (iv) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser 
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes 

Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará 
por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via 
plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, 
com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail , para: (i) enviar os documentos de representação 

restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões 
operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste 

convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação 
de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de 
CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores 
(nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na 
Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em 
contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail 

 com cópia para assembleias@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) 
horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, 
o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI 

problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar 
problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares 
de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na 
conexão do Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular 
de CRI).  Voto a Distância: Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, 
preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de 
documento a ser adotado para o envio da instrução de voto a distância em sua página na rede mundial de computadores  
(www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente 
preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas 

caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social 

atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 07 de julho de 2021. FORTE SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005075-80.2017.8.26.0010 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII Requerido: Carlos de Britto Costa e outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005075-80.2017.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a CARLOS DE BRITTO COSTA, Brasileiro, CPF 326.503.888-20, PEDRO ALEXANDRINO DE BRITTO
COSTA, Brasileiro, CPF 004.797.308-06, LUIZ DE BRITTO COSTA, Brasileiro, ARNALDO DE BRITTO COSTA, Brasi-
leiro e LINEU DE BRITTO COSTA, Brasileiro, CPF 065.447.628-49, que foi proposta em relação aos mesmos e também
em face de Espólio de Joaquim de Britto Costa Neto, Henrique de Britto Costa, Luciano de Britto Costa Filho, Reinaldo
de Britto Costa Sobrinho, Terezinha de Brito Costa Higassi, Thales de Britto Costa, Lucy Silva de Britto Costa, Cecília
de Britto Costa e Marina Elisa de Costa Baptista uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Comunidade
Religiosa João XXIII, alegando em síntese: os requeridos são herdeiros e sucessores de Joaquim de Britto Costa e
que com este foi firmado “Contrato de Concessão Onerosa do Jazigo” número 4.451, outorgando-lhe o direito de
uso do jazigo 1193, quadra VII/7, porém deixou o Sr. Joaquim de Britto Costa e, posteriormente seus herdeiros e
sucessores (ora requeridos), de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby, no valor de
R$ 2.650,44 (atualizado em agosto de 2017). Encontrando-se os réus 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 quinze dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão
considerados reveis, 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 26 de maio de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1046536-27.2015.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Indenização por Dano Material Requerente: Flavio da Cunha Requerido: Mauro Roberto Barbour - Epp (Morumbi
Veículos) EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046536-27.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD,
na forma da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1046536- 27.2015.8.26.0002. O Dr. FABRICIO
STENDARD, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a e MAURO ROBERTO
BARBOUER – EPP – nome fantasia MORUMBI VEÍCULOS, - CNPJ/MF nº 17.696.748/0001-73, que FLAVIO DA
CUNHA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, pelo Procedimento Comum,
objetivando que requer seja a demanda julgada, totalmente, procedente com a condenação da ré ao pagamento
de todos os danos materiais suportados pelo autor, com a incidência de juros e correção monetária, nos moldes acima
pleiteados. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de maio de 2021. 07 e 08/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1012599-21.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII Requerido: Demerval Mont’alegre EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012599-21.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) IEDA MONT’ALEGRE COELHO, inscrita no CPF/MF sob o n. 063.631.288-70, na qualidade de
herdeira de DEMERVAL MONT’ALEGRE, que foi proposta uma ação de Rescisão Contratual por parte de Comunidade
Religiosa João XXIII, alegando em síntese ter sido firmado com Demerval Mont’Alegre Contrato de Concessão
Onerosa de Jazigo, localizado no Cemitério Morumby – Quadra/Setor VII/6 – Jazigos 2.233 e 2.234, estando o réu
inadimplente desde 1.996, sendo que, embora notificado judicialmente, quedou-se inerte com as obrigações contratuais,
ensejando a presente ação, por violação das cláusulas contratuais. Requereu a autora a procedência da ação com
a declaração de rescisão do contrato e reintegração de posse, autorizando-se a exumação, bem como a remoção
dos restos mortais dos corpos que se encontram enterrados no jazigo, além de condenação do requerido nos ônus
da sucumbência. Encontrando-se a herdeira 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 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 São Paulo, aos 20 de junho de 2021. 07 e 08/07

2ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0214503-58.2008.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Luiz CláudioMandarinoGomes, que
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário (Indenização por Dano Moral), por parte de Beneficência
Médica BrasileiraS.a- Hosp. e Maternidade São Luiz. Encontrando - se em lugar incerto e não sabido, foi
determinada sua INTIMAÇÃO, da penhora realizada sobre as quantias bloqueadas pelo SistemaBacenJud,
no valor de 2.200,62, por intermédio do qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer
IMPUGNAÇ&Ati lde;O, no prazo de 05 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de
20 dias desteedital,nos termos do artigo (257 NCPC) o qual será o presente edital, por extrato publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 07 e 08/07

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL  DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1046611- 24.2019.8.26.0100 ( U-621 ) 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,
Comercial e Construtora Mazzili Limitada, Mathilde Elias Carreta, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lazaro
Marcelino de Oliveira e Rosangela Antunes Ribeiro de Oliveira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de dom&iacu te;nio do imóvel localizado na Rua Nicola Nicodemo, 123, casa 2, Imirim, São Paulo
- SP., com área de 72,00ms2., contribuinte n. 076.066.0132-1, 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-SP. J - 07 e 08/07
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Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações 
CNPJ nº 31.485.344/0001-61 - NIRE nº 3530052192-7 - Companhia Fechada

Aviso aos Acionistas
Comunicamos às Acionistas da Toronto S.A. - Desenvolvimento e Participações (“Companhia”) 
que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.300, 6º andar, conjunto 62, Bela Vista, São Paulo/SP, 
os documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020. São Paulo/SP, 02 de julho de 2021. Pedro Henrique Somma Campos - 
Diretor Presidente, Luís Augusto Valença de Oliveira - Diretor.

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ 04.506.394/0001-05 - NIRE 35.216.969.751 - Edital de Convocação 
- Ficam os sócios da AZ Quest Investimentos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 15º andar, conjunto 152, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Sociedade”) convocados 
para participar de reunião de sócios visando à aprovação de Alteração de Contrato Social que será realizada no dia 14 de 
julho de 2021, às 10:00 horas, em meio digital, por videoconferência a ser acessada no link https://zoom.us/j/98906429
250?pwd=M1k1dTlaRjZZaHZUMEZuN0FManlpUT09, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Alteração de quadro 
societário da Sociedade. (ii) Alteração de quadro de administradores da Sociedade. (iii) Cisão parcial da Sociedade e versão 
de parcela cindida para a AZ Brasile Holding Ltda - CNPJ 37.644.295/0001-49. (iv) Exame, para eventual aprovação, 
do Protocolo e Justificação de Cisão parcial da Sociedade. (v) Exame, para eventual aprovação, do laudo de avaliação 
elaborado por empresa de contabilidade especializada. (vi) Discussão e eventual aprovação da supracitada cisão parcial. (vii) 
Se aprovada tal cisão parcial, aprovação da consequente diminuição de capital social da Sociedade em decorrência desta 
operação. (viii) Consolidação do contrato social da Sociedade. (ix) Autorização aos administradores para praticar os atos 
necessários. São Paulo, 5 de julho de 2021. AZ Quest Investimentos Ltda. - Walter Maciel Neto.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 6ª, 8ª e 31ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA 

DE SECURITIZAÇÃO, ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ISEC SECURITIZADORA S.A. 
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, 8ª e 31ª Série da 1ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, atual denominação social da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” 
respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no 
dia 27 de julho de 2021 às 16h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft 
Teams (“Assembleia”), conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fi m de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) Considerando a defi nição de “Matérias de Interesse” do Acordo de Credores das séries 6ª, 8ª e 31ª 
Séries da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, avaliar os pedidos apresentados pela Ginco 
Urbanismo Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 05.808.790/0001-50 (“Devedora”) datado de 26 de abril de 2021 (“Carta Ginco”), para: 
(a) autorizar a prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados da data de aprovação deste item, do prazo concedido no item 
“(i.a)” das deliberações, da Assembleia Geral dos Titulares de CRI da 6ª, 8ª e 31ª séries realizada em 25 de novembro de 2020, 
e conforme Termo de Rerratifi cação celebrado na mesma data (“AGT de 25.11.2020”), para reenquadramento da Razão de 
Direitos Creditórios dos CRI da 6ª, 8ª e 31ª Séries, afastando supostas penalidades de acordo com os Documentos da Operação 
com relação a este item, considerando que o prazo concedido na AGT de 25.11.2020 já se esgotou; (b) autorizar a prorrogação 
por mais 12 (doze) meses, contados da data de aprovação deste item, do prazo concedido no item “(i.b)” das deliberações, da 
AGT de 25.11.2020, de modo que seja suspensa a aplicabilidade do Percentual Mínimo de Recebíveis da 6ª, 8ª e 31ª Séries, 
desde que respeitado o percentual mínimo de 80% (oitenta por cento), durante o período de carência a ser concedido, afastando 
supostas penalidades de acordo com os Documentos da Operação com relação a este item, considerando que o prazo concedido 
na AGT de 25.11.2020 já se esgotou; e (ii) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os 
atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item “(i)” acima. O 
material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.
br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação 
da Assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em 
circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme cláusula 3.2.5 do Acordo de Credores. 
Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo 
nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em 
observância à ICVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para voto, através do sistema Microsoft Teams de conexão via internet, com 
link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora 
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da 
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de 
atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º 
da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que 
não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 07 de julho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
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Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 23 de julho de 2021, às 10:00 horas, de forma 
exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, parágrafo 2º- A, da Lei Federal nº 6.404/76 e da Instrução Normativa n° 
81, de 10 de junho de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI (“IN DREI Nº 81”), a 
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novos membros, titulares e suplentes, do Conselho de 
Administração da Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia 
S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis à eleição de 
novos membros do Conselho de Administração da SAE. Instruções Gerais: Os documentos que suportarão as 
deliberações estão disponibilizados a todos os acionistas no website www.santoantonioenergia.com.br/age-julho2021-
madeiraenergia, onde também estão disponíveis os boletins de voto a distância para esta Assembleia Geral. A Companhia 
remeterá cópia desses documentos aos acionistas que assim solicitarem por escrito, por meio do endereço eletrônico 
abaixo indicado. Instruções Gerais: Os acionistas que optarem pelo voto a distância por meio do uso do boletim de voto 
a distância indicado acima, deverão devolvê-lo à Companhia, por meio de e-mail encaminhado ao endereço eletrônico 
indicado abaixo, no mínimo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral. Os acionistas poderão 
participar pessoalmente ou por meio de representante no sistema eletrônico de participação e voto a distância 
disponibilizado pela Companhia. Em caso de participação por meio de representante, os acionistas deverão enviar 
eletronicamente à Companhia os documentos societários de comprovação de poderes de seu(s) representante(s) legal(is), 
acompanhados de documento de identidade com foto deste(s), e, se desejarem ser representados por procurador, deverão 
enviar os respectivos instrumentos de mandato, validamente outorgados, à Companhia. Em todos os casos, tais 
documentos deverão ser encaminhados por via eletrônica, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com 72 
(setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral, sendo admitido o protocolo por meio eletrônico, 
no e-mail lucianavasconcellos@santoantonioenergia.com.br, respeitada, em qualquer caso, as disposições de que trata a 
Seção VIII da IN DREI Nº 81 a respeito das sociedades anônimas. São Paulo, 07 de julho de 2021. Madeira Energia S.A. 
- MESA. Solange Mendes Geraldo Ragazi David - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de citação. Processo nº 1003252-38.2021.8.26.0008  Alteração de Regime de Bens. A Dra. Erica Regina Colmenero Coimbra, MM. 
Juíza de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível - São Paulo/SP, no uso de suas atribuições legais etc. Faz 
saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo foi pedido a ALTERAÇÃO DE REGIMES 
DE BENS, autos n° 1003252,38.2021.8.26.0008, dos cônjuges ROBERTO FALCETTA JUNIOR brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o 
n. 118.649.378-07 e SIMONE ALVARES FALCETTA, brasileira, casada inscrita no CPF sob o n. 115.763.878-36, ambos residentes e 
domiciliados na Rua Pirassununga, 1058, Apto. 201, CEP 03187-010, São Paulo/SP, de REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 
para o REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. São Paulo, 19 de maio de 2021. 

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 

CERTIDÃO - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de  

maio de 2021 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico  

o registro sob o nº 306.397/21-3 em 25/06/2021 - Gisela Simiema Ceschin -  

Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 
CERTIDÃO - Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em  
17 de maio de 2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico 
o registro sob o nº 306.398/21-7 em 25/06/2021 - Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 

CERTIDÃO - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de  

maio de 2021 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico  

o registro sob o nº 306.399/21-0 em 25/06/2021 - Gisela Simiema Ceschin -  

Secretária Geral.

Resort Bethaville SPE Empreendimento Ltda.
CNPJ/MF n° 15.598.552/0001-10 - NIRE n° 35226593281

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 05 de Julho de 2021
Data: 05 de julho de 2021. Horário: 12:00h (início). Local: Rua Afonso Sardinha, 95, sala 104-B, Lapa, CEP 05076-000. Presenças: Sócios
representando a totalidade do capital social. Mesa Diretora: Mauro Piccolotto Dottori - Presidente da mesa e Mauro Santi - Secretário. 
Ordem do dia: 1) Aprovação da redução do capital social para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que o valor subscrito e
integralizado de R$ 25.917.600,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e dezessete mil e seiscentos reais) se tornou momentaneamente 
excessivo para a consecução dos objetivos sociais. Aberta a reunião, o Presidente da Mesa, Sr. Mauro Piccolotto Dottori, agradeceu a 
presença de todos os participantes, explicou aos sócios que o capital social subscrito e integralizado na sociedade é excessivo para a 
consecução do objeto social, razão pela qual, propôs seja reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) devolvendo a diferença de R$ 25.907.600,00
(vinte e cinco milhões, novecentos e sete mil e seiscentos reais) aos sócios respeitando a participação de cada um na sociedade. 
Deliberação: Feitos os esclarecimentos sobre a matéria em pauta, os sócios aprovaram por unanimidade: 1) Aprovaram a redução do capital social,
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o rateio de R$ 25.907.600,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e sete mil e seiscentos reais) excedentes do
capital, conforme a participação de cada sócio na sociedade. O montante devido aos sócios em razão da redução das respectivas participações
societárias será pago pela administração da Sociedade em moeda corrente nacional, sendo que os sócios se comprometem neste ato a restituir ao
patrimônio da Sociedade o valor total recebido, caso haja a oposição de algum credor, nos termos do artigo 1.084 e parágrafos do Código Civil. 
Encerramento: 12:50h (término). Lavrada e lida a presente Ata, foi a mesma aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 05 de julho
de 2021. Mesa:  Mauro Piccolotto Dottori - Presidente; Mauro Santi -  Secretário. Sócios: MPD Investimentos Imobiliários Ltda. Mauro Piccolotto
Dottori; HR Holding e Participações Ltda. Monique Penteado Rodrigues Haidar; TEP Empreendimentos e Participações Ltda. LPAR
Empreendimentos e Participações Ltda. Fábio Penteado Ulhôa Rodrigues. Mauro Santi. 

SumUp Sociedade de Crédito Direto S.A.
CNPJ/ME n° 37.241.230/0001-52 | NIRE 35300551419

Ata da Assembleia Geral em 29/01/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29/01/2021, às 10h, São Paulo/SP, Rua Gilberto Sabino, 
n° 215, 10 andar, CEP 05425-020. 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Fabiano Fialho 
Camperlingo, e secretariados por Mariana de Castilho Lázaro. 3. Convocação e Presença:
Dispensadas todas as formalidades de convocação e publicação de anúncios e documentos, bem 
como observância de prazo, dada a presença de acionistas representando 100% das ações da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e de 
acordo com o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 4. Ordem do Dia:

capital da Companhia no montante de R$ 20.000.000,00 mediante a emissão de 2.000.000.000 de 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia; e (ii) alteração do artigo 20 da redação do Estatuto Social para adequá-
lo ao previsto no artigo 8º, inciso III, da Resolução CMN nº 4.860, de 2020. 5. Deliberações Tomadas:
Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que ata da presente assembleia será 
lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme 
faculdade conferida pelo artigo 130, parágrafo 19, da Lei das S.A.. Após análise e discussão da matéria 
constante da ordem do dia, as acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: 
(i) aprovar aumento do capital social da Companhia, no valor total de R$20.000.000,00, passando dos 
atuais R$17.931.132,50 para R$37.931.132,50, dividido em 3.793.113.250 ações ordinárias, 

com base nos critérios estipulados pelo artigo 14 da Lei das S.A.; (ii) As Novas Ações gozarão dos 
mesmos direitos e condições das demais ações ordinárias da Companhia; (iii) Mantendo o mesmo 
percentual de participação atualmente em vigor, as Acionistas (a) SumUp Payments Ltd, UK,

nesta data 1.020.000.000 de ações ordinárias, no valor de R$10.200.000,00 e (b) SumUp Holdings 
Luxembourg S.à.r.l, Luxembourg

ME sob o nº 29.394.875/0001-05 subscreve nesta data 980.000.000 de ações ordinárias, no valor de 
R$9.800.000,00. (iv) Em razão do aumento do capital social, aprovar a nova redação do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: Capítulo III - Capital 
Social e Ações - Artigo 5° O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, é de R$37.931.132,50 divididos em 3.793.113.250 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal. §1º Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais, as quais serão tomadas na forma da legislação aplicável, sem prejuízo do 
disposto neste Estatuto Social. §2º Os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações 

(v) Em conformidade com o previsto no artigo 8º, inciso III, da Resolução CMN nº 
4.860, de 2020, o artigo 20 do Estatuto Social passa a constar com a seguinte redação: Capítulo VIII 
-  Ouvidoria - Artigo 20 A Companhia terá uma Ouvidoria, composta por um Ouvidor, que será 
nomeado pela Diretoria dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para 
garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e 

permitida a reeleição. A Diretoria poderá destituir o Ouvidor a qualquer tempo, a seu critério, ou em 
caso de descumprimento das atribuições previstas neste Capítulo. 6. Encerramento e Lavratura da 
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a 
qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 7. Mesa:  
Mariana de Castilho Lázaro; Fabiano Fialho Camperlingo. Acionistas Subscritores: SumUp 
Payments Ltd, UK, P.p Fabiano Fialho Camperlingo; SumUp Holdings Luxembourg S.à.r.l, 
Luxembourg, P.p Mariana de Castilho Lázaro. 

VIPASA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PAULISTA S.A.
CNPJ/MF n° 61.648.655/0001-65 - NlRE 35.300.013.727

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
1. Data, Hora e Local. 27.04.2021, às 10h, assembleia realizada virtualmente conforme autorizado pela 
Lei 14.030 de 2020. Os registros da assembleia foram gravados e estão arquivados na sede da Companhia. 
2. Presença. Acionistas da Companhia representando 73,5269% do capital social, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação. Publicação de Edital de Convocação no 
“DOESP” em edições dos dias 14, 15 e 16.04.2021, e no “Jornal o Dia” em edições dos dias 14, 15 e 
16.04.2021. 4. Mesa. Fernando José Garcia - Presidente e Dani Glikmanas - Secretário. 5. Ordem do 
Dia. (a) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020; (b) Destinação do resultado do exercício social findo em 
31/12/2020, em especial a distribuição de dividendos; (c) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal; (d) Fixação da remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (e) Pagamento de 
gratificação aos membros da Diretoria; (f) reversão de reservas estatutárias para reserva de lucros; 
(g) Autorização para os Diretores da Companhia realizarem a venda de sítio localizado em São Roque-
SP, de propriedade da Companhia; e (h) Outros assuntos de interesse da Companhia. 6. Boletim de 
Votos: Foram disponibilizados aos acionistas que desejassem, a opção por realização de seu voto a 
distância via Boletim de Voto nos termos do edital de convocação da Companhia. Os Boletins de Voto 
recebidos até a presente data estão arquivados na sede da Companhia. 7. Deliberações: 
(a) Demonstração Financeira. Aprovado por boletim de voto e ratificado por decisão unânime dos presentes 
o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Fluxos 
de Caixa e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, que 
foram publicadas no “DOESP” e no “ Jornal o Dia” em edição do dia 25.03.2021. (b) Destinação do 
Resultado do Exercício Social. Aprovado por boletim de voto e ratificado por decisão unânime dos 
presentes a distribuição de dividendos no valor total de R$ 3.322.556,16, correspondendo o valor por 
ação de R$ 1,91, que serão pagos dentro de 90 dias, contados da presente data, nos termos do artigo 
205, §3º da Lei 6.404/76. Nos termos do artigo 287, II, alínea “a” da citada lei, prescreverá em 3 anos a 
ação para haver dividendos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. 
(c) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Diretoria. Aprovado por boletim de voto e 
ratificado por decisão unânime dos presentes a reeleição dos membros da Diretoria, para mandato até 
a Assembleia Geral que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social que 
se encerrará em 31.12.2021, Fernando José Garcia, brasileiro, casado, advogado, RG 15.710.525 
SSP/SP, CPF 072.054.038-04, com escritório na cidade de SP, SP, na AI. Santos, 787, Conj 121, para 
ocupar o cargo de Diretor-Secretário e Dani Glikmanas, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, 
RG 17.321.267 SSP/SP, CPF 092.621.268-08, com escritório na cidade de SP, SP, na Av. Paulista, 2.064, 
para ocupar o cargo de Diretor-Superintendente. Conselho Fiscal. Aprovado por boletim de voto e ratificado 
por decisão unânime dos presentes a eleição dos membros do Conselho Fiscal, para mandato até a 
Assembleia Geral que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31.12.2021, como membro efetivo José Leonardo Teixeira Gomes, brasileiro, casado, advogado e 
bacharel em ciências contábeis, RG 8.585.810 SSP/SP e CPF 668.130.348-04, e sua suplente Maíra 
Soares Teixeira Gomes Gimenes, brasileira, casada, advogada, RG 25.929.454-8 SSP/SP e CPF 
309.100.018-47; como membro efetivo Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa, brasileiro, casado, 
advogado, OAB 199.725 e CPF 277.997.778-77, com escritório na Cidade de SP, SP, na Av. Nove de 
Julho, 3452, cj. 132, Jardim Paulista, CEP 01406-000, e seu suplente Gllberto Zanini, brasileiro, contador, 
casado, RG 4.351.518-6 SSP/SP e CPF 205.777.888-68; e como membro efetivo Paulo Fernando de 
Moura, brasileiro, divorciado, advogado, RG 15.115.791 SSP/SP e CPF 061.155.348-10, e seu suplente 
Alberto Vaz Guimarães Nogueira, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 9.363.565-5, 
CPF 054.094.268-51. (d) Fixação da remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. 
Aprovado por boletim de voto e ratificado por decisão unânime dos presentes a fixação da remuneração 
dos Diretores no montante mensal de R$ 29.281,61, para cada Diretor e a remuneração dos membros 
do Conselho Fiscal no valor mensal de R$ 4.920,84 para cada Conselheiro, em observância ao valor 
adotado no exercício do ano de 2020, acrescido de correção monetária pelo IPCA. (e) Autorização aos 
administradores da Companhia para a comercializacão de ativos da Companhia recebidos em negociação 
com credores. Aprovado por boletim de voto e ratificado por decisão unânime dos presentes a autorização 
aos administradores da Companhia para a negociação e comercialização do Sítio em São Roque e da 
vaga de garagem do Conjunto Nacional, ambos são ativos da Companhia recebidos em negociação com 
credores. (e) Outros Assuntos de Interesse da Companhia - (i) Em razão dos efeitos econômicos 
provocados pela pandemia do Corona Vírus, os acionistas decidiram suspender a gratificação aos 
membros da Diretoria nesse exercício social. (ii) Os acionistas aprovaram a segregação dos valores 
relativos ao pagamento de dividendos prescritos, a partir de 10/06/2021, no montante total de 
R$ 1.874.416,79 para a reserva de lucros da Companhia, em observância ao disposto no Artigo 287, 
II. “a”, da Lei das Sociedades Anônimas e, conforme aprovado pelo Conselho Fiscal da Companhia. 
7.1. Autorizada a Diretoria a realizar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente 
ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem  necessárias 
para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido e do mais que seja. 8. Declaração de 
Desimpedimento. Em cumprimento aos termos do artigo 147 §1º da Lei 6.404/76, os Diretores eleitos 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 9. Documentos arquivados na Companhia. (i) Publicações das Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) Publicações dos Editais de 
Convocação desta Assembleia; (iii) As Procurações dos acionistas representados na Assembleia; 
(iv) Documentos societários dos acionistas pessoa jurídica; (v) Boletins de Voto; e (vi) Gravação eletrônica 
da Assembleia. 10. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso; e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 
assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme, aprovada por todos os presentes e assinada. Participaram da presente Assembleia os seguintes 
acionistas: Campineira Patrimonial S/A representada neste ato por seu representante legal o Sr. Nelson 
Antônio Zogbi Junior, Construtora e Administradora Taquaral representada neste ato por seu procurador 
o Sr. José Leonardo Teixeira Gomes, Prime Ventures Limited representada neste ato por seu procurador 
o Sr. Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa, Maiz Empreendimento Imobiliário e Participações 
representada neste ato por seu representante legal o Sr. Nelson Antônio Zogbi Junior, Luciano Antonio 
Zogbi neste ato representado por seu procurador José Leonardo Teixeira Gomes, Rubens Elias Zogbi 
neste ato representado por seu procurador José Leonardo Teixeira Gomes, Derci de Oliveira Zogbi 
neste ato representada por seu procurador o Sr. José Leonardo Teixeira Gomes, Zeos Participações e 
Empreendimentos Ltda. representada neste ato por seu procurador o Sr. José Leonardo Teixeira Gomes, 
Nova Rotina Participações e Empreendimentos Ltda. representada neste ato por seu procurador o 
Sr. José Leonardo Teixeira Gomes, Naz Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. 
representada neste ato por seu procurador o Sr. José Leonardo Teixeira Gomes, Lais Helena Zogbi 
Porto, neste ato por seu procurador o Sr. José Leonardo Teixeira Gomes, João Antônio Zogbi Filho, 
neste ato por seu procurador o Sr. José Leonardo Teixeira Gomes, Fábio João Zogbi, neste ato por seu 
procurador o Sr. José Leonardo Teixeira Gomes, Bertha Safdié, neste ato por seu procurador Sr. Paulo 
Fernando de Moura e Raquel Safdié, neste ato por seu procurador Sr. Carlos Pagano Botana Portugal 
Gouvêa. Certidão - Confere com o original a ser lavrado no livro próprio. São Paulo, 27.04.2021. Mesa. 
Fernando José Garcia - Presidente. Dani Glikmanas - Secretário. JUCESP - 300.000/21-2 em 28.06.2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Inmetrics S.A.
CNPJ/MF nº 04.959.158/0001-44 - NIRE 35.3.00414683

Ata de Reunião do Conselho de Administração
14/06/2021, às 14h00, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada a convocação. Totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. Mesa

Deliberações: Aprovaram: (i)
§

-

-

-

-

(ii)

para
e (ii) 286.931 24.546
classe A, (b) 245. . . Este Conselho 

-
te alteração do capital social. Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 306. 21-0 em sessão de 25 06 2021.  

CGD EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ 05.368.250/0001-00 - NIRE 35.3.0019332-6

ATA DA 60ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Horário e Local: 31/03/2021, às 16h00min, na sede da CGD EMPREENDIMENTOS S/A (a 
“Companhia”), sociedade por ações, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Dr. Gastão Vidigal nº 1.725, Sobreloja, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-000, inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.368.250/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), sob o NIRE 35.3.0019332-6, em sessão de 
06/11/2002 (o “Estatuto Social”). Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição da Diretoria para o 
próximo mandato. Convocação: Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/1976. Quórum: Presente os acionistas, representando 
a totalidade do capital social, conforme assinatura em Livro de Presença de Acionista. Mesa: 
Eleitos para dirigir os trabalhos a Sra. Márcia Dahruj, como Presidente da Assembleia, e o Sr. 
Cláudio Dahruj, como Secretário da Assembleia. Votação: unânime. Deliberações: 
Colocadas a matéria em discussão e votação, os acionistas presentes deliberaram: 1. Reeleger 
os Diretores da Companhia, (i) a Sra. Márcia Dahruj, brasileira, solteira, administradora, portadora 
da cédula de identidade RG nº 16.355.735 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 052.645.308-74, 
com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Álvares 
Correia nº 53, Vila Mariana, CEP 04115-030, e (ii) o Sr. Cláudio Dahruj, brasileiro, sob o regime da 
comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.199.609-4 
(SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 027.927.338-02, com endereço profissional no Município de 
Campinas, Estado de São Paulo, à Avenida Doutor Alberto Sarmento nº 149, Bairro Bonfim, CEP 
13070-710, para o exercício de um novo mandato pelo prazo de 3 (três) anos, com início em 
01/04/2021 e término em 31/03/2024, conforme o termo de posse constante do Anexo 1. 2. Os 
Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a 
administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 3. São neste ato 
ratificados todos os atos passados praticados pela Diretoria em relação ao exercício do mandato 
passado, outorgando, desta forma, a Companhia e seus acionistas aos Diretores, a mais ampla, 
plena, rasa geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, em juízo ou fora 
dele, seja a que título e em que tempo for. Lavratura e aprovação da Ata: A palavra foi oferecida 
a quem dela quisesse fazer uso, não tendo ninguém se manifestado, razão pela qual os trabalhos 
foram encerrados. A Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que 
após lida e achada conforme, foi assinada por todos; Mesa: Sra. Márcia Dahruj, Presidente da 
Assembleia, Sr. Cláudio Dahruj, Secretário da Assembleia; Acionistas presentes: Vinte e Cinco do 
Doze Holding Ltda.; Márcia Dahruj; Cláudio Dahruj Filho; e Gabriel Zanaga Dahruj. Mesa: 
MÁRCIA DAHRUJ  - Presidente da Assembleia - CLÁUDIO DAHRUJ - Secretário da Assembleia
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Marsala Incorporação SPE S.A.
CNPJ/MF nº 09.040.322/0001-39

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Ativo 2020 2019
Circulante 26.701 25.929
Caixa e equivalente de caixa 86 16
Contas a receber de clientes 935 791
Imóveis destinados à venda 25.679 25.121
Demais ativos – 2
Total do ativo 26.701 25.929

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 447 468
Obrigações trabalhistas e tributárias 42 42
Adiantamentos de clientes 406 425
Não circulante 5.860 4.779
Obrigações por aquisição de imóveis 4.990 4.370
Imposto de renda e contribuição social diferidos 29 24
Sociedades controladas 841 384
Total do passivo 6.307 5.247
Patrimônio líquido 20.393 20.683
Capital social 31.776 31.335
Prejuízos Acumulados (11.383) (10.652)
Total do passivo e patrimônio líquido 26.701 25.929

2020 2019
Receita 164 103
Impostos sobre receita (5) (4)

159 100
Custo das vendas (17) (13)
Lucro bruto 142 87
(Despesas) receitas: Gerais e administrativas (248) (393)

(248) (393)
Lucro operacional antes do resultado financeiro (106) (306)
Despesas financeiras. (620) (146)
Resultado financeiro (620) (146)
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social (726) (452)
Imposto de renda e contribuição social (4) (3)
Prejuízo do exercício (731) (455)

A Diretoria
Clay Regazzoni Monteiro – Contador CRC 1SP 216.321

Capital Social Prejuizos Acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 31.076 (10.197) 20.879
Aumento de Capital 259 – 259
Prejuizo do exercício – (455) (455)
Saldos em 31/12/2019 31.335 (10.652) 20.683
Aumento de Capital 441 – 441
Prejuizo do exercício – (731) (731)
Saldos em 31/12/2020 31.776 (11.383) 20.393

As Demonstrações Financeiras estão à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia.

Terral Agricultura e Pecuária S.A.
C.N.P.J. 11.909.208/0001-44

Demonstrações Financeira - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de reais
Relatório da Administração - Senhores acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras, referentes ao
exercício findo em 31/12/2020 e as respectivas notas explicativas de forma resumida, ficando à disposição para os esclarecimentos necessários, inclusive para apresentação das demonstrações financeiras na íntegra.
                                                                                                     Matão - SP, 30/06/2021                                                                            A Administração

Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo/Circulante 146.871 120.223
 Caixa e equivalentes de caixa 69.225 26.978
 Contas a receber de clientes e demais contas a receber 2.581 1.912
 Estoques 63.398 41.486
 Tributos a recuperar 11.667 11.458
 Instrumentos financeiros derivativos – 112
 Partes relacionadas – 38.277
Não circulante 8.572 7.982
 Tributos diferidos – 32
 Depósitos judiciais 1.177 1.010
 Tributos a recuperar 7.395 6.940
Imobilizado 215.788 200.382
Intangível 170 11

224.530 208.375
Total do ativo 371.401 328.598

Balanço Patrimonial 2020 2019
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 99.782 85.358
 Fornecedores e outras contas a pagar 9.546 11.541
 Financiamentos 65.564 55.112
 Tributos a recolher 5.066 7.628
 Instrumentos financeiros derivativos 2.939 –
 Partes relacionadas 16.667 11.077
Não circulante 76.681 57.039
 Financiamentos 33.423 17.867
 Tributos diferidos 43.258 39.172
 Partes relacionadas – –
Patrimônio líquido 194.938 186.201
 Capital social 135.989 131.738
 Reservas de lucros 58.949 54.463
Total do passivo e patrimônio líquido 371.401 328.598

Demonstração do Resultado 2020 2019
Receita líquida de vendas: Venda de produtos 165.611 191.843
Custos das vendas: Custos dos produtos vendidos (112.115) (124.372)
Lucro bruto 53.496 67.471
 Despesas gerais e administrativas (14.213) (13.896)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (109) (2.923)
 Resultado com operações de hedge (17.781) 463
Lucro operacional 21.393 51.115
 Receitas financeiras 2.151 2.300
 Despesas financeiras (5.765) (6.972)
Resultado financeiro (3.614) (4.672)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 17.779 46.443
 IR e CS: Ano corrente – (6.342)
 Diferidos (4.119) (5.969)
Lucro líquido do exercício 13.660 34.132

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital social Reservas de lucros
Capital Social 
 integralizado Retenção de lucros

Total reservas 
de lucros

Lucros ou prejuízos 
acumuladosLegal Total

Em 31 de dezembro de 2018 122.953 3.782 37.449 41.231 – 164.184
 Aumento de Capital: – – – – – –
Conforme AGE 31/12/2019 8.785 – – – – 8.785
Lucro líquido do exercício – – – – 34.132 34.132
Juros sobre o Capital Próprio exercício atual – – – – (10.183) (10.183)
Juros sobre o Capital Próprio exercício anteriores – – – – (10.717) (10.717)
Destinação do lucro: – – – – – –
Constituição de reservas – 662 12.570 13.232 (13.232) –

Em 31 de dezembro de 2019 131.738 4.444 50.019 54.463 – 186.201
Aumento de Capital: – – – – – –
Conforme AGE 31/03/2020 4.251 – – – – 4.251
Lucro líquido do exercício – – – – 13.660 13.660
Juros sobre o Capital Próprio – – – – (9.174) (9.174)
Destinação do lucro: – – – – – –
Constituição de reservas – 224 4.262 4.486 (4.486) –

Em 31 de dezembro de 2020 135.989 4.668 54.281 58.949 – 194.938

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) antes do IR e da CS 17.779 46.443
 Ajustes de: Depreciação e amortização 15.439 12.809
  Resultado na venda/baixa de bens
    do ativo permanente (2.108) (4)
  Equivalência patrimonial –
  Valor justo de operações de hedge (não realizados) 3.052 (1.443)
  Juros, variações monetárias e cambiais
    apropriados, líquidos 5.395 7.629

39.557 65.434
 Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber de clientes e demais contas a receber (669) 2.440
  Tributos a recuperar (664) 2.455
  Estoques (21.912) 4.257
  Partes relacionadas 32.687 (29.451)
  Depósitos judiciais (167) 68
  Fornecedores e outras contas a pagar 1.994 (1.480)
  Tributos a recolher 2.562 (5.168)
Caixa proveniente das atividades operacionais 53.388 38.555
  Juros pagos (4.762) (7.595)
  Juros pagos partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 48.626 30.960
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Valor recebido pela venda de imobilizado 5.172 2.713
  Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (33.079) (36.820)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimentos (27.907) (34.107)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
  Integralização de capital 4.251 8.785
  Dividendos pagos
  Pagamento de juros sobre capital próprio (9.174) (20.900)
  Pagamento de recursos a parte relacionada
  Ingressos de financiamentos 95.377 107.866
  Amortização de financiamentos (68.926) (104.015)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamentos 21.528 (8.264)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
  de caixa, líquidos 42.247 (11.411)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 26.978 38.389
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 69.225 26.978

Notas Explicativas da Administração
1. Informações Gerais: A Companhia é uma sociedade por ações de capi-
tal fechado, com sede em Matão-SP, tem como atividade preponderante a 
formação e exploração de lavouras de laranja e a criação e venda de gado 
bovino. Foi distribuído via juros sobre o capital próprio o montante de 
R$ 9.173.859,87 (nove milhões cento e setenta e três mil e oitocentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) no ano de 2020. A emissão 
destas demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria da Compa-
nhia em 31 de março de 2021. 2. Resumo das principais políticas contá-
beis: Este conjunto de demonstrações financeiras da Companhia foi prepa-
rado de acordo com o CPC PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 2.1 Base de pre-
paração e apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC para PMEs. Elas foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor. A prepara-
ção de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC para PMEs 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas pre-
missas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 3. 2.2 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 
até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.3 Contas 
a receber de clientes: As contas a receber de clientes são avaliadas pelo 
montante original da venda, deduzida a provisão para créditos de liquidação 
duvidosa dessas contas a receber. A provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a 
Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo 
com os prazos originais das contas a receber. O valor da provisão é a dife-
rença entre o valor contábil e o valor recuperável. 2.4 Estoques: Os esto-
ques são demonstrados ao custo médio das compras ou de produção, infe-
rior aos custos de reposição ou aos valores de realização. Os custos 
incorridos com a manutenção das lavouras de laranja e criação de bovino 
são liquidados para estoques de produtos acabados. 2.5 Imposto de renda 
e contribuição social diferidos: O imposto de renda e contribuição social 
diferidos são reconhecidos sobre os valores de saldos de prejuízos fiscais, 
base de cálculo negativa da contribuição social e diferenças temporárias 
decorrentes das bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis 
nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidos 
atualmente para determinação desses créditos diferidos são de 9% para a 
contribuição social e para o imposto de renda 15% mais adicional de 10% 
sobre a parcela que excede R$ 240 mil, ajustado nos termos da legislação 
vigente. 2.6 Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado são avaliados ao 
valor justo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada 
pelo método linear durante a vida útil estimada, como segue: Anos
Edificações 25
Pomares de laranja 16
Bovinos 10
Equipamentos e instalações 10
Máquinas e implementos agrícolas 10
Hardware 5
Veículos 5
As referidas vidas úteis são revisadas anualmente ou sempre que forem 
identificadas circunstâncias que possam alterá-las. Ganhos e perdas em 
alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação 
com o valor contábil e são incluídos no resultado na rubrica outros ganhos 
(perdas), líquidas. Reparos e manutenção são apropriados ao resultado 

durante o período em que são incorridos. O custo das principais renovações 
é incluído no valor contábil do ativo no momento que for provável que os 
benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho 
inicialmente avaliado para o ativo existente fluirão para a Companhia, sendo 
que as renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo 
relacionado. 2.7 Ativos biológicos: O pronunciamento técnico CPC 29, 
descreve o tratamento contábil para o registro e a apresentação nas de-
monstrações financeiras dos ativos biológicos e produtos agrícolas. Seguin-
do as definições de ativos qualificáveis contidos nos referidos pronuncia-
mentos, a Companhia qualificou como tais ativos detidos essencialmente, 
pomares de laranja, os quais devem ser mensurados pelo valor justo menos 
custos estimados no ponto-de-venda. A administração acredita que as esti-
mativas para determinação do valor justo, com base na documentação pre-
parada ao longo dos anos, demonstraram não ser confiável principalmente 
devido à alta volatilidade dos preços das frutas, ao mercado cujo produto 
agrícola se destina, que é determinante para a identificação de preços, e 
combinado com a subjetividade na determinação da vida econômica real 
dos pés de laranja. Neste contexto, a administração entende não ser possí-
vel estimar o valor justo dos ativos biológicos de forma razoável e, por esse 
motivo, a Companhia decidiu por mensurar esses ativos pelo custo de for-
mação, menos depreciação acumulada e provisões para perdas na realiza-
ção. Os ativos biológicos são classificados no grupo de ativo imobilizado. A 
companhia continuará a buscar futuras indicações de que existem condi-
ções para estimar o valor justo dos ativos biológicos e alterará a sua atual 
prática contábil se concluir que os referidos valores podem ser estimados de 
forma confiável. 2.8 Redução ao valor recuperável de ativos: O imobiliza-
do e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identifi-
car evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos 
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado 
para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo 
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, 
que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. 
Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos 
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 2.9 Con-
tas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o 
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, men-
suradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de ju-
ros. 2.10 Capital social e reserva de capital: As ações ordinárias e as 
ações preferenciais não resgatáveis são classificadas como patrimônio líqui-
do. Através do ato societário realizado em 20/03/2020 foi aprovado via AGE 
por unanimidade o aumento de capital social no valor R$ 4.251.338,46, to-
talmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. A reserva 
legal é calculada na base de 5% do lucro líquido do exercício da Companhia, 
conforme determinação da Lei nº 6.404/76. 2.11 Dividendos/juros sobre 
capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 
para os acionistas da Companhia são reconhecidos como um passivo nas 
demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício. De acordo 
com o estatuto social os acionistas têm direito a receber dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício. Qualquer valor acima do 
mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são formalmen-
te aprovados pelos acionistas. O juros sobre capital próprio é obtido através 
da aplicação da variação da TJLP sobre o patrimônio líquido, conforme Lei 
nº 9.249/95. 2.12 Reconhecimento de receita: A receita compreende o 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de merca-
dorias. A receita líquida é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, 

dos abatimentos e dos descontos. A receita pela venda de mercadorias é
reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade
das mercadorias são transferidos para o comprador. A Companhia adota
como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o pro-
duto é entregue ao comprador. A receita de juros é reconhecida em base
proporcional ao tempo, levando em consideração o principal em aberto e a
taxa efetiva ao longo do período até o vencimento, quando se determina que
essa receita será apropriada à Companhia. 3. Estimativas e julgamentos
contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continu-
amente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores,
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias. 3.1 Estimativas e premissas contábeis críticas: Com
base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos
respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam
um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contempladas abaixo: (a) Imposto de renda e contribuição social diferi-
dos: A Companhia reconhece provisões por conta de situações em que é
provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resul-
tado dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e re-
gistrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e dife-
ridos no período em que o valor definitivo é determinado. (b) Valor justo de
derivativos e outros instrumentos financeiros: O valor justo de instru-
mentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determi-
nado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julga-
mento para escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam
principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço.
(c) Valor justo de ativos biológicos: A administração da Companhia avalia
periodicamente se as premissas necessárias para determinar o valor justo
dos ativos biológicos podem ser estimadas e/ou mensuradas de forma
confiável.

Diretoria
Guilherme de Souza Santos - Diretor-Presidente

CPF nº 829.188.487-00
Alessandra Fischer de Souza Santos - Diretora Executiva

CPF nº 014.145.057-60
Contador

Paulo Donizete Basilio Cardoso - CRC nº 1SP208019/O-8
CPF nº 178.728.838-21

Data, hora, local: 30.04.2021, 11hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, nº 300/400, 
São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Ciro Cambi Gou-
veia, Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Deliberações aprovadas: 
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) O relatório e as contas dos administradores, bem como as 
demonstrações fi nanceiras da Companhia em relação ao Exercício 2020, publicadas nos jor-
nais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e O Dia SP no dia 27.04.2021. (i) Ato contínuo, con-
signar que, face à ausência de lucros acumulados no Exercício 2020, não há resultados a se-
rem distribuídos. (ii) Deliberar sobre a não instalação do Conselho Fiscal, conforme faculta-
do pela LSA. Em Assembleia Geral Extraordinária: (ii) Retifi cação da redação do artigo 5º da 
consolidação do estatuto social decorrente da AGE Retifi cada realizada no dia 13.10.2020 e 
registrada na JUCESP em 26.11.2020 nº 0.892.743/20-7, que deverá ser lido conforme abai-
xo, considerando o aumento de capital social aprovado pela AGE realizada em 1º.05.2020, re-
gistrada na JUCESP 27.11.2020 nº 0.893.677/20-6: “Artigo 5º: O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$113.641.262,71, dividido em 
113.641.262 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. (iii) Ato contínuo, não obs-
tante a retifi cação acima, as acionistas ratifi cam o capital social atual da Companhia, confor-
me previsto na AGE da Incorporação realizada em 31.03.2021, registrada na JUCESP em 
04.05.2021 nº 0.321.869/21-7, que deliberou o aumento do capital social de 
R$113.641.262,71 para R$124.372.803,00, dividido em 124.372.803 ações, de forma que 
a redação atual do artigo 5º do estatuto social deve ser considerada conforme abaixo: “Arti-
go 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$124.372.803,00, dividido em 124.372.803 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal”. Tendo em vista as considerações acima, as acionistas decidem pela consolidação do es-
tatuto social, passando a vigorar, na sua íntegra, conforme o Anexo II da presente ata. Encer-
ramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 30.04.2021. Acionistas: Solví Essencis 
Ambiental S.A. por Ciro Gambi Gouveia e Eduardo Azzari e Solví Participações S.A. por 
Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Patrícia Bicudo Barbosa. JUCESP nº 
257.952/21-4 em 03.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo II - Estatuto Social -  Capítulo 1º - Denominação, Sede e Prazo de Duração. 
Artigo 1. A Companhia, sob o tipo de sociedade por ações, tem a denominação de GRI Kole-
ta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., e reger-se-á pelo presente Estatuto So-
cial e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem sede na Avenida Gon-
çalo Madeira, 300/400, Jaguaré, CEP 053.48-000, São Paulo/SP. § 1º: A critério da Assembleia 
Geral de Acionistas, a Companhia poderá abrir e extinguir fi liais ou quaisquer outros estabe-
lecimentos no país ou no exterior. Artigo 3. A Companhia tem prazo indeterminado de dura-
ção. Capítulo 2º - Objeto Social. Artigo 4. A Companhia tem como objeto social: 1) Servi-
ços de acondicionamento, coleta e transporte de resíduos sólidos originários de estabeleci-
mentos industriais, comerciais e áreas de serviços; 2) Gerenciamento de resíduos industriais, 
incluindo consultoria técnica e de gestão de empresas; 3) Serviços de acondicionamento, co-
leta e transporte de resíduos sólidos originários de estabelecimentos de saúde e de ambula-
tórios, desde que caracterizados como grande gerador; 4) Serviços de acondicionamento, co-
leta e transporte de resíduos sólidos originários de entes públicos, desde que caracterizados 
como grande gerador; 5) A coleta e transporte de resíduos originários de estabelecimentos in-
dustriais, comerciais e da área de serviços com utilização de equipamentos próprios ou de ter-
ceiros; 6) Tratamento e recuperação de borras oleosas e aquosas; 7) A captação, tratamento 
e distribuição de água; 8) Projeto e operação de sistemas de tratamento de água, efl uentes e 
disposição de resíduos industriais; 9) Serviços de conservação de áreas verdes, ajardinamen-
to e refl orestamento; 10) Conservação de áreas verdes, ajardinamento, fl orestamento, refl o-
restamento, semeadura, adubação e congêneres; 11) Serviços de limpeza interna e externa de 
edifi cações; 12) Imunização, higienização e limpeza de prédios e condomínios (dedetização); 
13) Conservação e limpeza industrial de equipamentos; 14) Soluções ambientalmente adequa-
das, envolvendo dimensionamento e logística no acondicionamento, coleta e transporte de re-
síduos sólidos industriais, comerciais, de áreas de serviços, de estabelecimentos de saúde e 
de ambulatórios, até o seu destino fi nal; 15) Realização de análises laboratoriais e caracteri-
zação de efl uentes líquidos e resíduos sólidos; 16) Investigação, análise e remediação de 
áreas degradadas; 17) Assessoria técnico-operacional em serviços de gestão de resíduos in-
dustriais que envolvam: 17.1) dimensionamento de equipamentos de acondicionamento, cole-
ta e frota de veículos; 17.2) plano de retirada e periodicidade de transporte até o destino fi nal; 
17.3) fi scalização de itinerário, documentação e normas de segurança no transporte de resí-
duos até o destino fi nal; 18) Serviços de suporte à contratação de serviços correlatos ao obje-
to social; 19) Elaboração de diagnósticos ambientais para empresas e entes públicos; 20) 
Construção e assessoria para implantação de centrais de tratamento e destinação fi nal de re-
síduos; 21) Construção, montagem e operação de centros de triagem e usinas de reciclagem, 
em qualquer de suas formas, bem como comercialização dos produtos e subprodutos obtidos 
a partir dessas atividades; 22) Locação de veículos e equipamentos com respectivas equipes 
de manejo, objetivando a prestação de serviços elencadas nas letras “1”, “3”, “4”, “9”, “11” 
e “14” acima; 23) Locação de veículos e equipamentos; 24) Elaboração de projetos, implanta-
ção e operação de Unidade (s) de tratamento de resíduos sólidos originários de estabeleci-
mentos de saúde e de ambulatórios; 25) A elaboração de projetos, implantação, construção e 
operação de usinas para triagem de resíduos/sucatas ou assemelhados inservíveis, prove-
nientes de construção civil, bem como, a comercialização de seus subprodutos; 26) A elabora-
ção de projetos, implantação, construção e operação de centros de triagem e usinas de reci-
clagem, em qualquer de suas formas, bem como comercialização dos produtos e subprodutos 
obtidos a partir dessas atividades; 27) A elaboração de projetos, implantação, construção e 
operação de usina para “compostagem” de resíduos orgânicos, bem como a comercialização 
de seus subprodutos. 28) Elaboração de projetos, implantação e operação de usina para tria-
gem de resíduos/sucatas ou assemelhados inservíveis, provenientes de construção civil, bem 
como, a comercialização de seus subprodutos; 29) Assessoria na obtenção de benefício fi scal 
aos produtos não comercializáveis das empresas; 30) Armazenagem de produtos, subprodutos 
e resíduos industriais; 31) Descaracterização de produtos e subprodutos das empresas; 32) 
Elaboração de projetos, implantação e operação de estações de manipulação, “blendagem” e 
transbordo de resíduos sólidos urbanos, como também resíduos líquidos, categorizados pela 
legislação vigente como “II A e IIB”, e também as mesmas atividades para resíduos classe I; 
33) Elaboração de projetos, implantação e operação de usina para “compostagem” de resí-
duos orgânicos, bem como a comercialização de seus subprodutos; 34) A prestação de servi-
ços de análises, consultoria, assessoria e caracterização ambiental, com execução de traba-
lhos de amostragens em chaminés e análises laboratoriais de amostras de terceiros; 35) Os 
serviços citados nas alíneas “1” e “11” acima também poderão ser prestados em portos, ae-
roportos, fronteiras e recintos alfandegados; 36) Serviços de transporte rodoviário de cargas 
em geral, interestadual e intermunicipal e Internacional, exceto de produtos perigosos e mu-
danças; 37) Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; 38) Participação no capital social de 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, cujo objeto social seja composto das mesmas 
atividades que constituem o presente objeto; 39) Locação de caminhões e similares; 40) Loca-
ção de máquinas e equipamentos comerciais, tais como contêiner, caçambas; 41) A prospec-
ção de novos negócios e serviços no setor de resíduos industriais; e 42) A comercialização dos 
produtos e subprodutos obtidos a partir da destinação fi nal de resíduos; 43) Carga e descarga; 
44) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; 45) 
Navegação de apoio marítimo, portuário e atividades auxiliares dos transportes aquaviários; 
46) Treinamento em desenvolvimento profi ssional e gerencial; 47) Descontaminação e outros 
serviços de gestão de resíduos; e 48) Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por 
UTI móvel. Capítulo 3º - Capital Social. Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$124.372.803,00, dividido em 124.372.803 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º: Cada ação ordinária dará direito a um 
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 2º: É vedado à Companhia emitir partes be-
nefi ciárias. Artigo 6. A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome do acio-
nista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Qualquer transferência de ações será fei-
ta por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Registro de Transferência de Ações 
Nominativas”. Artigo 7. Mediante solicitação de qualquer dos acionistas, a Companhia deve-
rá emitir certifi cados de ações. Os certifi cados de ações da Companhia deverão ser assinados 
por 2 Diretores, ou em conjunto com um procurador constituído nos termos do § 3º do Artigo 
17 deste Estatuto. Capítulo 4º - Assembleia Geral. Artigo 8. A Assembleia Geral reunir se 
á: (a) ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício 
social; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem, 
conforme exigido pela legislação ou pelo próprio Estatuto. Artigo 9. A Assembleia Geral será 
convocada pela Diretoria, representada por 2 Diretores, com antecedência mínima de 8 dias, 
observadas as demais disposições legais atinentes e será presidida por qualquer dos acionis-
tas, o qual convidará alguém, dentre os presentes para secretariar os trabalhos. Artigo 10. Os 
acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído 
há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou institui-
ção fi nanceira. Artigo 11. Ressalvadas as exceções previstas na Lei 6.404/76, a Assembleia 
Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, 
no mínimo, um quarto do capital social com direito de voto e, em segunda convocação, insta-

lar-se-á com qualquer número. Artigo 12. Ressalvadas as exceções legais, as deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes à Assem-
bleia Geral. § Único: As seguintes matérias dependem de aprovação dos acionistas em As-
sembleia Geral: a) abertura e extinção de fi liais ou quaisquer outros estabelecimentos da 
Companhia no país ou no exterior; b) aquisição, oneração ou alienação, pela Companhia, a 
qualquer título, de participação em outras sociedades, ou ainda a sua participação em consór-
cios ou em grupo de sociedades; c) aprovação de qualquer operação de fusão, cisão, incorpo-
ração de sociedade, incorporação de ações ou qualquer outra forma de reorganização socie-
tária que envolva a Companhia, as ações ou valores mobiliários de sua emissão; d) a consti-
tuição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; e) aprovar a políti-
ca de remuneração e benefícios dos empregados da Companhia, bem como, decidir sobre 
qualquer participação dos empregados nos lucros ou resultados da Companhia; f) defi nir e 
aprovar o Código de Conduta da Companhia; g) emissão de quaisquer valores mobiliários ou 
de opções de compra de valores mobiliários de emissão da Companhia; h) aprovação do paga-
mento ou alteração das disposições estatutárias a respeito da distribuição de dividendos, ju-
ros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de participação no lucro, inclusive dividen-
dos intermediários ou intercalares; i) aprovação da dissolução ou liquidação da Companhia, 
total ou parcial, judicial ou extrajudicial; j) aprovação de operações da Companhia que envol-
vam: a. contratação de fi nanciamentos ou empréstimos cujos valores isolados sejam superio-
res a R$ 1.000.000,00; b. contratação de fi nanciamentos ou empréstimos em moeda estran-
geira; c. alienação de bens do ativo permanente com valor unitário superior a R$ 100.000,00; 
d. constituição de ônus reais com valor superior a R$ 100.000,00; e. assinatura de contratos 
com clientes públicos ou privados cuja receita mensal seja superior a R$ 500.000,00; f. a aqui-
sição de bens destinados à manutenção da capacidade produtiva já existente (capex de ma-
nutenção) de valor superior a R$ 1.000.000,00; g. a aquisição de bens destinados ao aumento 
da capacidade produtiva já existente (capex de desenvolvimento) de valor superior a 
R$ 1.000.000,00; e h. celebração de quaisquer contratos que constituam ônus à Companhia, 
com valor individual superior a R$ 100.000,00 por mês, inclusive prestação de garantias a co-
ligadas, controladas, sociedades em que a Companhia participe como sócia quotista ou acio-
nista (direta ou indireta) e às sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Com-
panhia. Capítulo 5º - Administração. Artigo 13. A Companhia será administrada por uma 
Diretoria. § 1º: Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de 
termo de posse no livro próprio, dentro dos trinta dias subsequentes à sua eleição. § 2º: O pra-
zo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos administradores eleitos. Capítulo 
Sexto - Diretoria. Artigo 14. A Diretoria será composta por até 3 membros, eleitos e desti-
tuíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, sendo permitida a 
reeleição. Artigo 15. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Direto-
res; a convocação deverá ser feita por escrito, sendo admissível inclusive por correio eletrôni-
co, com antecedência mínima de 2 dias úteis, sendo considerada regularmente instalada a re-
união que contar com a presença da maioria dos membros em exercício. Artigo 16. As delibe-
rações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à 
reunião. Artigo 17. Observado o disposto nos §s deste Artigo, todos os documentos, inclusi-
ve contratos, que criem obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações 
para com a Companhia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, obser-
vadas as disposições previstas no artigo 12, § Único, devendo ser assinados: I - por dois Dire-
tores, em conjunto; II - por 1 Diretor em conjunto com um procurador constituído nos termos 
do Artigo 18 deste Estatuto; e III - nos casos previstos no § 3º do presente artigo, por 2 procu-
radores constituídos, em conjunto, nos termos do Artigo 18. § 1º: A Companhia poderá ser re-
presentada isoladamente por qualquer um de seus Diretores ou por um procurador constituí-
do nos termos do artigo 18 (i) na prática dos atos de administração perante repartições públi-
cas federal, estadual, municipal, autarquias, empresas públicas ou mistas, inclusive represen-
tação ativa ou passiva da Companhia, em juízo ou fora dele; (ii) na apresentação de propostas 
em licitações públicas e particulares; (iii) na assinatura de correspondência e atos de simples 
rotina; e (iv) no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito, inclusive vistos em 
medições e seus respectivos recebimentos, sempre em nome da Companhia, em instituições 
fi nanceiras. § 2º: A Companhia poderá ser representada nas reuniões de sócios ou nas assem-
bleias gerais de sociedades de que a Companhia participe como sócia ou acionista: (i) por 1 
Diretor, isoladamente; ou (ii) por dois procuradores em conjunto. § 3º: A Companhia poderá ser 
representada por 2 procuradores constituídos na forma do Artigo 18 abaixo perante institui-
ções fi nanceiras, públicas ou privadas, em quaisquer de seus departamentos e divisões, ex-
clusivamente para a assinatura de propostas e documentos em geral para abertura de contas 
bancárias e para operá-las, emissão, assinatura e endosso de cheques, saques e recibos, au-
torização de débitos em conta corrente, transferências e pagamentos por meio de cartas, so-
licitação de extratos de conta corrente e requisição e retirada de talões de cheques, compra e 
venda de moedas estrangeira, incluindo a assinatura dos respectivos contratos de câmbio e 
contratos com clientes públicos e privados e que gerem ônus a companhia respeitando os li-
mites estabelecidos no artigo 12º alíneas (e) e (h). Artigo 18. As procurações outorgadas pela 
Companhia deverão ser assinadas por 2 Diretores, em conjunto, devendo especifi car expres-
samente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção de obrigações de que 
trata o Artigo 17 acima, devendo conter expressa vedação quanto à possibilidade de substa-
belecimento das mesmas, bem como determinar o prazo de respectiva validade, limitando 
este a, no máximo, 1 ano. § Único: As procurações ad judicia outorgadas pela Companhia po-
derão ser assinadas por 1 Diretor isoladamente e a restrição quanto ao prazo previstos no ca-
put deste artigo não se aplica às procurações ad judicia. As Cartas de Preposição para a re-
presentação em juízo serão assinadas por 1 Diretor isoladamente. Artigo 19. É vedado aos Di-
retores e aos procuradores da Companhia obrigar a mesma em negócios estranhos ao objeto 
social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fi anças 
e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto social, ressalvadas as 
garantias às sociedades de que a Companhia participe como sócia quotista ou acionista (dire-
ta ou indireta) e às sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Companhia, con-
forme vier a ser autorizado pela Assembleia Geral. Capítulo 7º - Conselho Fiscal. Artigo 
20. O Conselho Fiscal da Companhia é de caráter não permanente, funcionando somente nos 
exercícios em que for instalado a pedido dos acionistas, composto por 3 membros efetivos e 
igual número de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. § Único: A ins-
talação e funcionamento do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto no artigo 161 da Lei 
6.404/76. Capítulo 8º - Exercício Social e Demonstrações Financeiras. Artigo 21. O 
exercício social coincidirá com o ano calendário e terminará no dia 31 de dezembro de cada 
ano, data em que serão levantados o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por 
lei, obrigatoriamente auditados por auditores independentes registrados junto à Comissão de 
Valores Mobiliários. § 1º: Do lucro líquido serão deduzidas: (a) uma parcela de 5%, destinada 
à constituição da reserva a que se refere o Artigo 193 da Lei 6.404/76; (b) uma parcela desti-
nada à formação de reservas para contingências, caso necessário, na forma do Artigo 195 da 
Lei 6.404/76; e (c) uma parcela destinada ao pagamento do dividendo obrigatório, equivalen-
te a 25% do lucro líquido, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. § 2º: O saldo remanes-
cente fi cará à disposição da Assembleia Geral, à qual caberá deliberar sobre a sua destina-
ção. § 3º: A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou, ainda, correspondentes a pe-
ríodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral, dividendos à conta do lu-
cro apurado nesses balanços, observadas as disposições legais aplicáveis. § 4º: A Assem-
bleia Geral poderá, também, declarar dividendos à conta de lucros acumulados ou de reser-
vas de lucros existentes no último balanço anual. § 5º: Por deliberação da Assembleia Ge-
ral, poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos 
ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base na legislação aplicável. Artigo 
22. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, conforme aplicável, o dividendo 
será pago no prazo de 60 dias da data em que for declarado. Capítulo 9º - Do Juízo Arbi-
tral. Artigo 23. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho 
Fiscal fi cam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou con-
trovérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, va-
lidade, efi cácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Es-
tatuto Social e disposições da Lei 6.404/76. § Único: Sem prejuízo da validade da cláusu-
la arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral tem o direito de recorrer ao Poder 
Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer as medidas cautelares de 
proteção de direitos, em procedimento arbitral instituído ou ainda não instituído, sendo 
que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja-lhe concedida, a competência para a 
decisão de mérito deve ser imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser 
instituído. Capítulo 10º - Liquidação. Artigo 24. A Companhia entrará em liquidação nos 
casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma 
da liquidação e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período da liquidação, ele-
gendo seus membros e fi xando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo 11º - Disposi-
ções Gerais. Artigo 25. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei 
6.404/76 e demais normas legais pertinentes.
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1. DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de junho de 2021, às 09h00, na sede da CPC Bloco Sul Conces-
sões e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º 
andar, sala 10, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Acionista representan-
do a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 
127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face 
da presença da Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do 
parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Cristiane Alexandra Lopes Gomes e 
Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração do 
nome, do objeto social e do prazo de duração da Companhia, com a consequente alteração dos 
Artigos 1º, 2º e 4º do Estatuto Social; (ii) o aumento de capital social da Companhia, com a conse-
quente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; (iii) a alteração do Artigo 27 do Estatuto Social; 
(iv) a inclusão no Estatuto Social da Companhia de disposições para disciplinar a transferência de 
ações, com consequente adequação da numeração dos Artigos 34 e 35 do Estatuto Social da 
Companhia; (v) a inclusão no Estatuto Social da Companhia do CAPÍTULO XII – PODER CONCE-
DENTE, e alteração do Parágrafo único do Artigo 16 do Estatuto Social; e (vi) a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capi-
tal social da Companhia, conforme atribuição prevista no artigo 9º, alínea (g) do Estatuto Social da 
Companhia, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como 
faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a alteração do nome da Companhia para 
Concessionária do Bloco Sul S.A. e, consequentemente, alterar o Artigo 1º do Estatuto Social, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º. A Concessionária do Bloco Sul 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima fechada, que se rege pelo presente Estatuto e 
pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.” 6.3. Aprovar a alteração do objeto social da 
Companhia e, consequentemente, alterar o Artigo 2º do Estatuto Social, que passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social específi co e exclusivo, a 
prestação de serviços públicos, sob o regime de concessão, para a ampliação, manutenção e ex-
ploração da infraestrutura aeroportuário dos aeroportos pertencentes ao bloco Sul, compreenden-
do o Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT); o Aeroporto de Foz do Iguaçu/PR – Cataratas 
(SBFI); o Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF); o Aeroporto de Londrina/
PR - Governador José Richa (SBLO); o Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV); 
o Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI); o Aeroporto de Pelotas/RS (SBPK); o Aeroporto de Uruguaia-
na/RS - Rubem Berta (SBUG); e Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG), 
nos termos defi nidos no Contrato de Concessão objeto do Edital de Leilão nº 01/2020, a ser cele-
brado com a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (“Contrato de Concessão”).”  6.4. Apro-
var a alteração do prazo de duração da Companhia e, consequentemente, a alterar o Artigo 4º do 
Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. A Companhia tem 
prazo de 30 (trinta) anos contados a partir da data de efi cácia do respectivo Contrato de Concessão 
ou o necessário ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes do Contrato de Concessão.” 
6.5. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 2.968.330.591,00 (dois 
bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e noventa e um 
reais) com a emissão de 2.968.330.591 (dois bilhões, novecentas e sessenta e oito milhões, tre-
zentas e trinta mil, quinhentas e noventa e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, a serem totalmente subscritas e integralizadas até 31/08/2027, por sua única acionista, 
a Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), conforme boletim de subscrição anexo à 
presente Ata (ANEXO I), passando o capital social da Companhia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
para R$ 2.968.340.591,00 (dois bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões, trezentos e quaren-
ta mil, quinhentos e noventa e um reais) e, consequentemente, alterar o caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capi-
tal social é de R$2.968.340.591,00 (dois bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões, trezentos 
e quarenta mil, quinhentos e noventa e um reais), totalmente subscrito e parcialmente integrali-
zado, dividido em 2.968.340.591 (dois bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões, trezentos e 
quarenta mil, quinhentas e noventa e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nomi-
nal. Parágrafo 1º. O capital social é representado exclusivamente por ações ordinárias e cada 
ação ordinária conferirá a seu titular direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. 
Parágrafo 2º. É vedado à Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes benefi ciárias, 
bem como de bônus de subscrição, salvo mediante prévia e expressa anuência da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil – ANAC. 6.6. Aprovar a alteração do Artigo 27 do Estatuto social da Compa-
nhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 27. O exercício social terá início em 
1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social serão 
elaboradas e publicadas as demonstrações fi nanceiras, na forma da lei. A Companhia manterá os 
registros contábeis de todas as operações em conformidade com as normas aplicáveis às compa-
nhias abertas nos termos da Lei nº 6.404/76, da regulamentação da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) e demais normas supervenientes editadas pela ANAC.”  6.7. Aprovar a inclusão no 
Estatuto Social da Companhia de disposições para disciplinar a transferência de ações, em obser-
vância ao previsto no Capítulo X do Contrato de Concessão, com o consequente acréscimo do 

CAPÍTULO X – TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES e respectivos Artigos 34 e 35, que passarão a vigorar 
com a seguinte redação: “CAPÍTULO X – TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES: “Artigo 34. Observa-
do o disposto no Contrato de Concessão, a(s) acionista(s) não poderá(ão) emprestar, vender, trans-
ferir, ceder, alienar por qualquer forma ou título, direta ou indiretamente, gratuita ou de forma 
onerosa, total ou parcial, pelo menos 50% mais uma das ações representativas do capital votante 
da Companhia e/ou direitos de subscrição e/ou bonifi cação distribuída a qualquer título sem a 
prévia e expressa concordância da ANAC. Parágrafo único. Qualquer transferência que venha a 
contrariar o disposto neste Artigo ou qualquer outra disposição deste capítulo será considerada 
nula e inefi caz e não terá qualquer efeito, salvo para os terceiros de boa-fé. Artigo 35. Sem pre-
juízos às restrições e condições previstas neste estatuto social, se quaisquer terceiros adquirirem 
o controle da Companhia, o(s) outro(s) acionista(s) poderá(ão) exercer seu direito de venda conjun-
ta com o acionista alienante (“tag along”). Parágrafo 1º. O acionista alienante deverá comunicar 
o(s) outro(s) acionista(s) sobre a proposta de venda das ações representativas do controle da 
Companhia, observados os mesmos prazos, condições e preço. Parágrafo 2º. O(s) acionista(s) 
terá(ão) o direito de vender todas suas ações em conjunto com as ações representativas do con-
trole da Companhia, observados os mesmos prazos, condições e preço, sendo que esse(s) terá(ão) 
prazo de 30 (trinta) dias para manifestar sua intenção de adesão integral à alienação de suas 
ações. Parágrafo 3º. A violação ao disposto neste Artigo ensejará na nulidade da aquisição do 
controle da Companhia.” 6.8. Diante da deliberação aprovada no item 6.7 acima, aprovar a ade-
quação e nova numeração dos atuais Artigos 34 e 35, que passarão a constar como Artigos 36 e 
37, conforme segue: “CAPÍTULO XI - ARBITRAGEM E CASOS OMISSOS: Artigo 36. As di-
vergências entre o acionista e a Companhia deverão ser solucionadas por arbitragem, na forma do 
disposto no §3º do artigo 109 da Lei n.º 6.404/76, por um ou mais árbitros indicados na forma do 
regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. A arbitra-
gem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e será conduzida em portu-
guês. Artigo 37. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral da Companhia, com 
base na legislação aplicável.” 6.9. Aprovar a inclusão no Estatuto Social da Companhia do CAPÍ-
TULO XII – PODER CONCEDENTE e respectivos Artigos 38, 39 e 40, e a alteração do Parágrafo 
único do Artigo 16 do Estatuto Social para refl etir a observância das regras previstas nesse novo 
Capítulo, que passarão a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 16. Competirá ao Conselho de 
Administração a orientação geral dos negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pro-
nunciar-se sobre as seguintes matérias: (...) Parágrafo único. A aprovação de quaisquer maté-
rias previstas no artigo 16 deverá observar, no que for aplicável, os documentos de governança 
do Grupo CCR e as regras e vedações estabelecidas no Capítulo XII do presente Estatuto Social.”  
“CAPÍTULO XII – PODER CONCEDENTE: Artigo 38. Não obstante qualquer outro dispositivo 
deste Estatuto Social em contrário, a celebração de contratos de mútuo somente poderá ser 
praticada pela Companhia ou por seus acionistas após prévia autorização da Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC (“ANAC” ou “Poder Concedente”), sendo que: (i) devem conter cláusu-
la com expressa previsão de que a ANAC poderá suspender os pagamentos de quaisquer valores 
previstos contratualmente em caso de mora no recolhimento da Contribuição Variável ou risco 
de extinção antecipada da concessão; e (ii) a remuneração da operação de mútuo não pode ex-
ceder a taxa de juros dos Depósitos Interfi nanceiros (CDI); Artigo 39. A Companhia contratará e 
remunerará empresa especializada de auditoria independente de grande porte e de renome na-
cional e internacional para a realização de auditorias, quando o Poder Concedente julgar neces-
sário, cabendo a este último o direito de veto na indicação realizada pela Concessionária. Artigo 
40. É vedado à Companhia, nos termos do Contrato de Concessão, a prática dos seguintes atos: 
(i) celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para explorar atividades econômicas que 
gerem receitas não tarifárias; (ii) a concessão de empréstimos e fi nanciamentos para seus acio-
nistas, Partes Relacionadas e terceiros; e (iii) a prestação de fi ança, aval ou qualquer outra forma 
de garantia em favor de seus acionistas, Partes Relacionadas e terceiros.” 6.10. Permanecer 
inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia. 6.11. 
Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada nesta assem-
bleia, conforme constante do ANEXO II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comer-
cial competente, dispensada a sua publicação na íntegra. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida 
e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada 
digitalmente, de acordo com previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, 
do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial compe-
tente. São Paulo/SP, 25 de junho de 2021. Assinaturas: Cristiane Alexandra Lopes Gomes, 
Presidente da Mesa e Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. Acionista: COMPANHIA DE 
PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, pelos Srs. Marcio Yassuhiro Iha e Waldo Edwin Pérez 
Leskovar. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro próprio. Cristiane Ale-
xandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Waldo 
Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 
311.725/21-1 em 02.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

CPC BLOCO SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 42.130.537/0001-16 - NIRE Nº. 3530056963-6 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021

 2020 2019
Receitas/Custos/Despesas 29.483.610,46 4.859.460,87
Receita Bruta 43.873.783,99 10.602.161,29
Custos Imóveis Vendidos (9.862.795,98) (3.402.280,24)
Impostos Incidentes (1.597.652,55) (386.978,87)
Despesas Gerais/Operacionais (374.710,75) (203.526,59)
Despesas Tributárias (2.216.024,45) (1.258.445,28)
Outras Receitas Operacionais - 3.059,75
Despesas Financeiras (357.827,57) (518.986,45)
Receitas Financeiras 78.862,77 24.457,26
Despesas não Operacionais (60.025,00) -
= Lucro 29.483.610,46 4.859.460,87

Forma Bens Administração e Participações S.A. - CNPJ nº 07.233.365/0001-05
Demonstrações Financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício

A Diretoria
Contador: José Carlos de Araujo CT CRC: 1SP137432/O-5

As demonstrações fi nanceiras completas encontram-se na Companhia.

Balanço Patrimonial 2020 2019
ATIVO 88.192.589,46 57.606.661,51
Ativo Circulante 88.192.589,46 57.606.661,51
Disponível 34.798.550,13 5.102.538,53
Bancos conta Movimento 30,67 30,67
Aplicações Financeiras 34.798.519,46 5.102.507,86
Créditos a Receber 6.334.533,77 2.739.891,90
Clientes 4.700.000,00 2.700.000,00
Adiantamentos Diversos 1.634.533,77 39.891,90
Estoque 47.059.505,56 49.764.231,08
Imóveis para Comercialização 47.059.505,56 49.764.231,08

Balanço Patrimonial 2020 2019
PASSIVO 88.192.589,46 57.606.661,51
Passivo Circulante 2.541.088,57 977.259,38
Fornecedores - 200.000,00
Obrigações Tributárias a Recolher 2.224.581,97 334.252,42
Outras Obrigações 6.196,60 261.296,96
Impostos Diferidos a Recolher 310.310,00 181.710,00
Não Circulante 10.363.744,93 10.825.256,63
Patrimônio Líquido 75.287.755,96 45.804.145,50
Capital Social 22.001.497,00 22.001.497,00
Reservas Legais 3.808.490,29 3.808.490,29
Lucros Acumulados 49.477.768,67 19.994.158,21

Demonstrações das Mutações Capital Social Reservas de Lucros
 do Patrimônio Líquido Realizado Lucros Acumulados Reservas Legal Reservas Expansão Saldo Atual
Saldos em 31/12/2019 22.001.497,00 19.994.158,21 874.168,22 2.934.322,07 45.804.145,50
Lucro Líquido do Exercício - 29.483.610,46 - - -
Saldos em 31/12/2020 22.001.497,00 49.477.768,67 874.168,22 2.934.322,07 75.287.755,96

 2018 2017

Receitas/Custos/Despesas 1.574.917,12 5.849.306,14

Receita Bruta 2.763.974,51 8.094.991,30

Impostos Incidentes (100.885,09) (287.012,63)

Despesas Gerais/Operacionais (210.526,95) (140.037,48)

Despesas Tributárias (653.466,19) (1.117.302,84)

Outras Receitas Operacionais 291.772,77 43.373,30

Despesas Financeiras (516.013,82) (747.484,29)

Receitas Financeiras 61,89 2.778,78

= Lucro 1.574.917,12 5.849.306,14

Forma Bens Administração e Participações S.A.
CNPJ nº 07.233.365/0001-05

Demonstrações Financeiras
Demonstração do Resultado do Exercício

A Diretoria
Contador - José Carlos Araujo - CT CRC: 1SP137432/O-5

As demonstrações fi nanceiras completas encontram-se na Companhia.

Balanço Patrimonial 2018 2017
ATIVO 50.274.068,91 43.578.542,11
Ativo Circulante 50.274.068,91 43.578.542,11
Disponível 10.618,81 30.092,53
Caixa Geral 219,94 510,00
Bancos Conta Movimento 30,67 30,67
Aplicações Financeiras 10.368,20 29.551,86
Créditos a Receber 152.613,46 1.380.825,43
Clientes 5.000,00 1.233.211,97
Adiantamentos Diversos 147.613,46 147.613,46
Estoque 50.110.836,64 42.167.624,15
Imóveis para Comercialização 50.110.836,64 42.167.624,15

Balanço Patrimonial 2018 2017
PASSIVO 50.274.068,91 43.578.542,11
Passivo Circulante 2.687.434,13 430.247,01
Fornecedores 2.534.712,36 150.439,18
Obrigações Tributárias a Recolher 105.268,15 180.884,77
Obrigações Previdenciárias a Recolher 1.079,49 655,49
Impostos Diferidos a Recolher - 91.771,91
Antecipação de Clientes 29.857,17 -
Outras Obrigações 16.516,96 6.495,66
Não Circulante 6.641.950,15 3.778.527,59
Patrimônio Líquido 40.944.684,63 39.369.767,51
Capital Social 22.001.497,00 22.001.497,00
Reservas Legais 3.808.490,29 3.808.490,29
Lucros Acumulados 15.134.697,34 13.559.780,22

Demonstrações das Mutações Capital Social Reservas de Lucros
 do Patrimônio Líquido Realizado Lucros Acumulados Reservas Legal Reservas Expansão Saldo Atual
Saldos em 31/12/2017 22.001.497,00 13.559.780,22 874.168,22 2.934.322,07 39.369.767,51
Lucro Líquido do Exercício - 1.574.917,12 - - -
Saldos em 31/12/2018 22.001.497,00 15.134.697,34 874.168,22 2.934.322,07 40.944.684,63 

 2019 2018
Receitas/Custos/Despesas 4.859.460,87 1.574.917,12
Receita Bruta 10.602.161,29 2.763.974,51
Custos Imóveis Vendidos (3.402.280,24) -
Impostos Incidentes (386.978,87) (100.885,09)
Despesas Gerais/Operacionais (203.526,59) (210.526,95)
Despesas Tributárias (1.258.445,28) (653.466,19)
Outras Receitas Operacionais 3.059.75 291.772,77
Despesas Financeiras (518.986,45) (516.013,82)
Receitas Financeiras 24.457,26 61,89
= Lucro 4.859.460,87 1.574.917,12

Forma Bens Administração e Participações S.A. - CNPJ nº 07.233.365/0001-05
Demonstrações Financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício

A Diretoria
Contador: José Carlos de Araujo CT CRC: 1SP137432/O-5

As demonstrações fi nanceiras completas encontram-se na Companhia.

Balanço Patrimonial 2019 2018
ATIVO 57.606.661,51 50.274.068,91
Ativo Circulante 57.606.661,51 50.274.068,91
Disponível 5.102.538,53 10.618,81
Caixa Geral - 219,94
Bancos conta Movimento 30,67 30,67
Aplicações Financeiras 5.102.507,86 10.368,20
Créditos a Receber 2.739.891,90 152.613,46
Clientes 2.700.000,00 5.000,00
Adiantamentos Diversos 39.891,90 147.613,46
Estoque 49.764.231,08 50.110.836,64
Imóveis para Comercialização 49.764.231,08 50.110.836,64

Balanço Patrimonial 2019 2018
PASSIVO 57.606.661,51 50.274.068,91
Passivo Circulante 977.259,38 2.687.434,13
Fornecedores 200.000,00 2.534.712,36
Obrigações Tributárias a Recolher 334.252,42 105.268,15
Obrigações Previdenciárias a Recolher - 1.079,49
Antecipação de Clientes - 29.857,17
Outras Obrigações 261.296,96 16.516,96
Impostos Diferidos a Recolher 181.710,00 -
Não Circulante 10.825.256,63 6.641.950,15
Patrimônio Líquido 45.804.145,50 40.944.684,63
Capital Social 22.001.497,00 22.001.497,00
Reservas Legais 3.808.490,29 3.808.490,29
Lucros Acumulados 19.994.158,21 15.134.697,34

Demonstrações das Mutações Capital Social Reservas de Lucros
 do Patrimônio Líquido Realizado Lucros Acumulados Reservas Legal Reservas Expansão Saldo Atual
Saldos em 31/12/2018 22.001.497,00 15.134.697,34 874.168,22 2.934.322,07 40.944.684,63
Lucro Líquido do Exercício - 4.859.460,87 - - -
Saldos em 31/12/2019 22.001.497,00 19.994.158,21 874.168,22 2.934.322,07 45.804.145,50

 2017 2016

Receitas/ Custos/ Despesas 5.849.306,14 2.250.269,72

Receita Bruta 8.094.991,30 6.687.804,15

Custo Imóveis Vendidos - (3.131.439,01)

Impostos Incidentes (287.012,63) (244.104,83)

Despesas Gerais/ Operacionais (140.037,48) (269.153,55)

Despesas Tributárias (1.117.302,84) (847.762,69)

Outras Receitas Operacionais 43.373,30 -

Despesas Financeiras (747.484,29) (944,91)

Receitas Financeiras 2.778,78 55.870,56

= Lucro 5.849.306,14 2.250.269,72

Forma Bens Administração e Participações S.A.
CNPJ nº 07.233.365/0001-05

Demonstrações Financeiras
Demonstração do Resultado do Exercício

A Diretoria
Contador - José Carlos de Araujo - CT CRC: 1SP137432/O-5

As demonstrações fi nanceiras completas encontram-se na Companhia.

 2017 2016
ATIVO 43.578.542,11 37.167.448,29
Ativo Circulante 43.578.542,11 37.167.448,29
Disponível 30.092,53 3.338,70
Caixa Geral 510,00 500,00
Bancos Conta Movimento 30,67 31,43
Aplicações Financeiras 29.551,86 2.807,27
Créditos a Receber 1.380.825,43 1.359.009,63
Clientes 1.233.211,97 1.198.702,25
Adiantamentos Diversos 147.613,46 160.307,38
Estoque 42.167.624,15 35.805.099,96
Imóveis para Comercialização 42.167.624,15 35.805.099,96

 2017 2016
PASSIVO 43.578.542,11 37.167.448,29
Passivo Circulante 430.247,01 390.727,13
Fornecedores 150.439,18 224.431,92
Obrigações Tributárias a Recolher 180.884,77 74.523,30
Obrigações Previdenciárias a Recolher 655,49 -
Outras Obrigações 6.495,66 -
Impostos diferidos a recolher 91.771,91 91.771,91
Não Circulante 3.778.527,59 13.474.908,79
Patrimônio Líquido 39.369.767,51 23.301.812,37
Capital Social 22.001.497,00 8.300.000,00
Reservas Legais 3.808.490,29 5.536.546,44
Lucros Acumulados 13.559.780,22 9.465.265,93

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Social Reservas de Lucros 
  Lucros Reservas Reservas Reserva para
  Realizado Acumulados Legal Expansão Aumento Capital Saldo Atual
Saldos em 31/12/2016 8.300.000,00 9.465.265,93 581.702,91 1.471.995,53 3.482.848,00 23.301.812,37
Aumento de Capital 13.701.497,00 - - - - 13.701.497,00
Reversão de Reservas - - - - (3.482.848,00) -
Lucro líquido do Exercício - 5.849.306,14 - - - -
Reservas Legal - (1.754.791,85) 292.465,31 1.462.326,54 - 1.754.791,85
Saldos em 31/12/2017 22.001.497,00 13.559.780,22 874.168,22 2.934.322,07 - 39.369.767,51

Balanço Patrimonial
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Herrmann Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 22.609.545/0001-32 - NIRE: 35229235815

Ata de Reunião de Sócios - Redução de Capital Social
Data/Hora/Local: 13/05/2021, às 16hs, na Rua Helvetia, 574/578, São 
Paulo/SP. Convocação/Presença: Dispensada, na forma do disposto no 
artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os sócios presen-
tes. Mesa Luiz Herrmann Junior, RG nº 5.109.193-8 SSP/SP e CPF/MF 
nº 564.304.778-00 – Presidente; Christine Herrmann RG nº 5.651.321-5 
SSP/SP e CPF/MF nº 030.733.188-10 - Secretaria. Ordem do Dia/Deli-
berações: “Aprovada por unanimidade”, Reduzir proporcionalmente a 
participação atual dos sócios o capital social no valor de R$ 811.108,00, 
nos termos do artigo 1082,inciso II do Código Civil, considerando que o 
valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao obje-
to da Sociedade,de modo que, o capital social que atualmente é de R$ 
811.208,00, passará a ser de R$ 100,00. Dessa forma, declara ainda que, 
conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do ca-
pital social será realizada restituindo-se em bens o valor das quotas aos 
sócios. Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a presente ata, foi 
lida, aprovada e assinada por todos os sócios presentes. Luiz Herrmann Ju-
nior - Presidente; Christine Herrmann - Secretária. São Paulo, 13/05/2021.



De acordo com decreto
divulgado pela Prefeitura de
Paulo Afonso (BA), que res-
tringe a realização de eventos,
a organização do Sertões teve
de realizar um pequeno ajus-
te de última hora na rota da
29ª. edição o maior rally das
Américas, marcado para 13 a
22/08.  Assim, o estado de
Alagoas entra pela primeira
vez no roteiro da prova, com
duas cidades anfitriãs: Del-
miro Gouveia e Arapiraca vão
receber a caravana do Ser-
tões, no penúltimo e  último
dia de prova, em substituição
a Paulo Afonso (BA) e Gara-
nhuns (PE).

Essas mudanças não im-
pactam a prova. O único ajus-
te é no deslocamento, que
terá  um pequeno aumento na
quilometragem. O percurso
total passou de 3.524km para
3.544km.  O roteiro 100%
sertão vai passar por 7 dos 9
estados do Nordeste – RN,
PB, PE, PI, BA, AL, CE  e terá
largada e chegada em praias
paradisíacas: Pipa (RN) e Car-
neiros (PE).  No próximo dia
11/07, a diretoria técnica e sua
equipe segue para a conferên-
cia final de todo o trajeto.

Edgar Fabre, diretor
técnico do Sertões

“Como destacado quando
anunciamos o roteiro, o Ser-
tões vai respeitar os protoco-
los locais. Tínhamos ciência
que eventualmente podería-
mos ter de realizar alguma
mudança de rota e estamos
preparados para isso. Vale
destacar que essas mudanças
são mínimas, os trechos cro-
nometrados permanecem exa-
tamente os mesmos, tecnica-
mente não muda nada na pro-
va. O que muda são os deslo-
camentos e os locais das Vi-
las Sertões, locais das cida-
des de chegada.

O ROTEIRO DO SER-
TÕES 2021 ATUALIZADO

Esporte
Jornal O DIA SP

Duplas do Brasil estreiam com saldo
positivo na chave principal em Gstaad

PÁGINA 8 QUINTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2021

(11) 99653-7522

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

Circuito Mundial

Com seis vitórias em sete jogos, brasileiros mostram força na etapa da Suíça

Evandro  passa pelo bloqueio norueguês

A última etapa do Circuito
Mundial de vôlei de praia antes
do início dos Jogos Olímpicos
de Tóquio começou bem para as
duplas brasileiras. Na quarta-fei-
ra (7) foram seis vitórias em sete
jogos envolvendo representantes
do Brasil no torneio de Gstaad,
na Suíça. Destaque para o naipe
feminino com aproveitamento
de 100% na primeira rodada da
fase de grupos, e a classificação
direta de Evandro/Bruno Schmdit
(RJ/DF) para as oitavas de final
na chave masculina.

De volta ao Circuito Mundi-
al depois de três etapas, Ana Pa-
trícia e Rebecca (MG/CE) entra-
ram em quadra pelo grupo F, e
venceram as finlandesas Lehto-
nen e Ahtiainen por 2 sets a 0 (21/
16 e 21/14). O bom desempenho
na estreia deixou Ana Patrícia
confiante, mas ciente de que não
terá jogo fácil pela frente.

“Estrear com uma vitória é
sempre muito bom. Foi uma vitó-
ria relativamente tranquila, mas
muito pelo fato de termos conse-
guido entrar bem concentradas,
sabendo o que a gente deveria fa-
zer. Não existe jogo fácil no Cir-
cuito Mundial, e teremos pela
frente agora uma dupla muito boa,
da Alemanha, experiente, da Lu-
dwig, atual campeã olímpica. Es-
peramos fazer outro bom jogo para
vencer e avançar direto para a fase
eliminatória”, contou Ana Patrícia.

Na disputa pelo primeiro lu-

gar do grupo F, Ana Patrícia e
Rebecca enfrentarão Ludwig/Ko-
zuch (ALE), nesta quinta-feira
(08.07), às 9h (hora de Brasília).

Pelo grupo B Ágatha e Duda
(PR/SE) passaram por Placette/
Richard (FRA) por 2 sets a 0 (21/
11 e 21/14). Na próxima rodada
elas terão pela frente as canaden-
ses Brandie e Bansley, às 7h.
Depois de disputarem o quali-
fying , Bárbara Seixas e Carol
Solberg (RJ) estrearam na chave
principal com vitória sobre a du-
pla austríaca Schützenhöfer/Ple-
siutchnig por 2 sets a 0 (21/17 e
21/18), pelo grupo D. O próxi-
mo compromisso das cariocas
será contra Sponcil/Claes
(EUA), às 6h.

Talita e Maria Elisa (AL/RJ)

precisaram de três sets para su-
perarem Emily Day e Sara Hu-
ghes, dos Estados Unidos (23/
25, 21/16 e 22/20). Elas agora
medirão forças com Borger/
Sude, da Alemanha, pela primei-
ra posição do grupo C, às 7h.

Evandro e Bruno Schmidt
buscam ritmo no masculino

De fora das últimas três eta-
pas do Circuito Mundial, Evan-
dro e Bruno Schmidt retornam à
disputa em Gstaad, de olho em
Tóquio, a dupla usa o evento na
Suíça para acertar os últimos de-
talhes. No primeiro dia, eles con-
seguiram duas vitórias e a pri-
meira colocação do grupo C. Pri-
meiro passaram pelos noruegue-
ses Berntsen e Hendrik Mol por
2 sets a 1 (21/17, 17/21 e 15/

12). Na rodada seguinte novo tri-
unfo em três sets, desta vez so-
bre Bourne e Trevor Crabb, dos
Estados Unidos (21/14, 19/21 e
15/12), o que garantiu vaga dire-
ta às oitavas de final do torneio.

O bloqueador Evandro cele-
brou o retorno às competições in-
ternacionais e destacou a impor-
tância das partidas desta quarta-fei-
ra para dar ritmo de jogo à dupla.

“Estou muito feliz em poder
voltar a disputar o Circuito Mun-
dial ao lado do Bruno. Hoje tive-
mos dois jogos intensos, e acho
que a gente precisava passar por
estas circunstâncias de jogo para
ganharmos mais ‘casca’. Sabe-
mos que o caminho é longo, o
torneio está apenas começando.
Fizemos dois bons jogos, com
três sets, nos dá lastro para o
nosso objetivo final que é a dis-
puta olímpica. Passamos para as
oitavas direto, mas ainda tem
muita coisa para acontecer”, con-
tou Evandro.

Outra dupla brasileira na cha-
ve masculina, Guto e Arthur Ma-
riano (RJ/MS) sofreram o revés
para Samoilovs e Smedins, da
Letônia, na abertura do grupo E,
por 2 sets a 0 (15/21 e 19/21).
Eles voltarão à quadra às 4h (de
Brasília) para enfrentar Dzia-
dkou/Piatrushka, da Bielorússia.
O vencedor do duelo segue na
disputa. O Banco do Brasil é o
patrocinador oficial do voleibol
brasileiro.
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Pela primeira vez
Alagoas recebe o
rally dos Sertões

Duas cidades alagoanas - Delmiro Gouveia e Arapiraca -
passam a fazer parte do roteiro do Sertões 2021

F
ot

o/
 M

ar
ce

lo
 M

ar
ag

ni

Prólogo – Sexta 13/08 –
11 km

1ª. etapa PIPA RN – PA-
TOS PB – SÁBADO 14/08.

82KM TE. 235KM DF.
93,2KM   TOTAL= 410KM

2ª. etapa PATOS PB –
ARARIPINA PE – DOMIN-
GO 15/08.

27KM TE. 245KM DF.
237KM   TOTAL= 509KM

3ª. etapa ARARIPINA
PE – SÃO RAIMUNDO
NONATO PI – SEGUNDA
16/08.

146KM TE. 220KM DF.
38KM   TOTAL= 404KM

4ª. etapa S.RAIMUNDO 
PI / S. RAIMUNDO  PI –
TERÇA 17/08.

0KM TE. 306KM DF.
5KM   TOTAL= 311KM

5ª. etapa  - SÃO RAI-
MUNDO PI / XIQUE XI-
QUE BA – QUARTA 18/08 
- MARATONA

11KM TE. 329KM DF.
93KM   TOTAL= 433KM 

6ª. etapa XIQUE XIQUE
BA / PETROLINA PE –
QUINTA 19/08 – FIM DA
MARATONA

0KM TE. 310KM DF.
146KM   TOTAL= 456KM
(FIM MARATONA)

7ª. etapa PETROLINA
PE / DELMIRO GOUVEIA
AL – SEXTA 20/08

133KM TE. 242KM DF.
60KM   TOTAL= 435KM

8ª. etapa /DELMIRO
GOUVEIA AL / ARAPIRA-
CA AL – SÁBADO 21/08

7KM TE. 152KM DF.
80KM   TOTAL= 235KM

9ª etapa ARAPIRACA
AL / TAMANDARÉ PE –
DOMINGO 22/08

190KM TE. 141KM DF.
20KM   TOTAL= 351KM

TOTAL GERAL=
3548KM   TOTAL DE ES-
PECIAIS= 2.180KM

Siga-nos em nossas re-
des sociais e saiba tudo so-
bre o SERTÕES:
www.sertoes.com

Dudu Barrichello prevê estreia em etapa
“especial e de muita alegria” na Stock Car

A etapa de Cascavel da Stock
Car ficará marcada para sempre
na memória de Dudu Barriche-
llo. Além de fazer sua estreia na
maior categoria do automobilis-
mo brasileiro o piloto Toyota
Gazoo Racing formará a dupla da
equipe Full Time com seu pai,
Rubens Barrichello.

Dudu tem 19 anos e atualmen-
te disputa a Fórmula Regional
Europe by Alpine (FRECA). Ele
enfrentará um dos maiores desa-
fios da carreira, acelerar um car-
ro novo, que pesa mais de uma
tonelada em uma desafiadora pis-
ta onde nunca competiu.

Esta será sua primeira parti-
cipação em corrida de carro de
turismo inclusive.

A oportunidade para assumir
o carro #191 da equipe Full
Time, substituindo o argentino

Matías Rossi, apareceu em de-
corrência das restrições de qua-
rentena para viajar ao país vizi-
nho -Rossi lidera o campeonato
da SuperTC2000, do qual é o atu-
al campeão e tem corrida nos
dias 16 e 17 de julho.

O objetivo de Dudu é acumu-
lar experiência e aprender coisas
novas para sua carreira.

Outro motivo para o fim de
semana de Eduardo Barrichello ser
especial será dividir o box com seu
pai, Rubens Barrichello. O fato é
inédito nas mais de quatro déca-
das de história da Stock Car.

A programação da etapa de
Cascavel da Stock Car prevê um
shakedown e treino para novatos
na sexta, dois treinos livres e clas-
sificação no sábado e duas corri-
das no domingo. As provas serão
transmitidas ao vivo pela Band e

canais Sportv, a partir das 12h.
Nesta etapa Dudu Barriche-

llo concorre ao Fan Push, botão
de ultrapassagem extra dado aos
seis pilotos mais votados pelo
público em enquete oficial da
categoria.

“Este fim de semana vai ser
muito legal não só por competir
contra o meu pai mas também
por o companheiro de equipe
dele, o que deixa essa etapa ain-
da mais especial para mim. Vou
ter um grande desafio porque não
conheço o carro, a pista, proce-
dimento de pit-stop e vou ter que
me adaptar na hora. Vou dar
100% de mim e acho que vai ser
um fim de semana de muita ale-
gria. Espero aprender muito para
levar essa bagagem para toda mi-
nha carreira”, disse Dudu Bar-
richello.
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Digo Baptista chega confiante
para etapa em Aragón

O paulista Digo Baptista volta
a acelerar na Europa este fim de
semana (9 a 11) na disputa da se-
gunda etapa do PURE ETCR no
circuito Motorland Aragón, na Es-
panha. Após a boa estreia em Val-
lelunga, na Itália, no mês passado,
o brasileiro está ainda mais moti-
vado para pilotar o seu Giulia
ETCR da equipe Romeo Ferraris.

Com 12 pilotos no grid, o
novo campeonato de turismo de
carros elétricos apresenta uma
nova era tecnológica para o espor-
te a motor e traz um sistema inova-
dor de disputa, com sorteios, cor-
ridas curtas entre três e dois carros
(chamadas de batalhas), uma volta
lançada para cada piloto e as super
finais. Os competidores vão so-
mando pontos ao longo das pro-
vas e o maior pontuador é decla-
rado o “Rei do Final de Semana”.

Em Vallelunga, Digo somou 43
pontos e está em sexto na classifi-

cação geral da competição, lidera-
da pelo espanhol Mikel Azcona. Na
super final de seu grupo, o brasilei-
ro terminou na terceira posição.

“Agora, conhecendo melhor
o carro e até mesmo o formato
do campeonato, que na Itália foi
uma novidade para todo mundo,
com certeza, as expectativas au-
mentam”, comentou Baptista que
tem como companheiros de equi-
pe o monegasco Stefano Colet-
ti, o italiano Luca Filippi e o bri-
tânico Oliver Webb.

“Na 1ª etapa, eu era o piloto
que menos t inha andado com o
carro. Só andei na semana da corri-
da, então, agora chego mais confi-
ante, já entendendo tudo melhor”,
destacou o brasileiro de 24 anos.

O Giulia ETCR by Romeo
Ferraris, pilotado pelo brasilei-
ro, é derivado do modelo Giulia
de rua, mas com um trem de for-
ça com potência de até 500 KW,

equivalente a 680 cavalos de po-
tência, capaz de atingir 271 km/h.

As atividades em Aragon co-
meçam com treinos livres na
sexta-feira e a primeira rodada de
batalhas, a partir das 9h35*. No
sábado, os pilotos voltam à pista
a partir das 6h20*, com a batalha
de volta única a partir das 13 ho-

ras*. No domingo, as superfinais
terão início às 4h45*. *Horári-
os de Brasília.

As batalhas poderão ser acom-
panhadas ao vivo no Facebook (ht-
t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
pure.etcr) ou Youtube da catego-
ria (https://www.youtube.com/c/
PUREETCR).
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