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Ministério eleva previsão de
crescimento econômico para 5,3%
A Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério da Economia aumentou a
projeção para o crescimento da
economia este ano e também
para a inflação. As estimativas
estão no Boletim Macrofiscal
divulgado na quarta-feira (14).
A projeção para o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma de todos
os bens e serviços produzidos no país) passou de 3,5%
para 5,3% em 2021, em relação ao último boletim, divulgado em maio.

Vacinação reduz ocupação de UTIs
nos estados para menos de 90%
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Ribeiro pede apoio de professores
para retorno às aulas
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UE propõe
proibição de
vendas de
carros a
combustão
a partir
de 2035
A União Europeia propôs
na quarta-feira (14) a proibição
de vendas de carros com motores a combustão a partir de
2035, como parte de uma ampla ação climática que deve
acelerar a adoção de veículos
elétricos.
A Comissão Europeia propôs um corte de 55% nas emissões de gás carbônico de automóveis até 2030 ante os níveis
de 2021, muito maior que a
meta atual de redução de
37,5%.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

28º C
14º C

Noite
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O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo no início da noite da quarta-feira
(14). Ele ficará internado no
Hospital Vila Nova Star, zona
sul da capital, pelos próximos

dias. Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ),
filho do presidente, afirmou
que o pai estava se sentindo
bem após a internação no Hospital das Forças Armadas, em

Turismo
Compra: 5,07
Venda:
5,24

EURO
Compra: 6,01
Venda:
6,01

pandemia, a proporção dos pacientes que morriam após internação por covid-19 era de 31%. Em
junho, essa proporção passou
para 19%. “A queda acentuada da
letalidade por covid-19 em São
Paulo é resultado dos altos índices de cobertura vacinal”, disse
Doria.
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AEB prevê aumento das
exportações e importações
e superávit recorde
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Maioria das famílias na
extrema pobreza não têm
saneamento, diz estudo
Grande parte dos brasileiros
ainda não tem acesso a saneamento básico, incluindo acesso
à água potável e à rede de coleta
de esgoto, segundo dados divul-

gados no estudo As Despesas da
Família Brasileira com Água Tratada e Coleta de Esgoto, feito
com base em dados de 2018 pelo
Instituto Trata Brasil. Página 4

Kartismo: AKSP abre
Felipe Fraga disputa
segundo turno no remodelado 6 Horas de Monza
Kartódromo de Interlagos neste final de semana
A Associação dos Kartistas de São Paulo (AKSP) vai
fazer uma prova especial neste domingo (18), a partir das
17h, no Kartódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo (SP). Além de abrir o segundo turno de seu campeonato,
esta quarta etapa será disputada com os novos chassi Mini,
motores Honda e pneus MG,
que equipam os karts da nova
administração – LR Preparações - desta praça esportiva,
que está mais limpa e bonita.
E estas novidades já atraíram
a inscrição de 110 pilotos para
as cinco baterias.
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Após estrear com pódio
em Spa-Francorchamps e
terminar as 8h de Portimão
em 8º na classe GTE-Am, o
piloto tocantinense Felipe
Fraga disputa neste domingo
(18) as 6 Horas de Monza,
terceira etapa do calendário
de 2021 do WEC (Campeo-

Beto Monteiro volta a
Cascavel após bom
desempenho na Stock Car
Após uma boa estreia na
Stock Car em Cascavel no último final de semana, o pernambucano Beto Monteiro retorna
ao traçado paranaense para
mais quatro corridas. Desta
vez, para Copa Truck, que terá
etapa dupla neste sábado (17) e
domingo (18). Após um pódio
e um top-5 na etapa passada da
Truck em Interlagos, o piloto
do Grupo Universal Automotive Systems busca novas conquistas no segundo semestre de
2021.
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nato Mundial de Endurance). Fraga dividirá novamente o Aston Martin Vantage AMR com os pilotos
Ben Keating e Dylan Pereira e fala sobre o desafiador
circuito de Monza, conhecido por suas longas retas
na Itália.
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Ângela e Rupia Inck
iniciam com vitória
em Ruanda

Os pilotos da AKSP disputam em pelotões compactos

Foto/ Duda Bairros

DÓLAR

Brasília. Segundo o parlamentar,
o presidente ficará em observação por três dias, para analisar a
necessidade de procedimentos
adicionais, inclusive uma eventual nova cirurgia. Página 4

Com o avanço da vacinação,
as mortes por covid-19 caíram
46% entre março e junho deste
ano no estado de São Paulo. A informação foi dada na quarta-feira, (14) pelo governo paulista.
Segundo o governador de São
Paulo, João Doria, no mês de
março, pico da segunda onda da

Esporte

Fonte: Climatempo
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Com avanço da vacinação,
mortes por covid-19 caíram
46% em SP

Foto/Divulgação

Uma explosão em um ônibus matou 13 pessoas no norte do Paquistão na quarta-feira (14), incluindo nove chineses. Pequim disse ser um ataque a bomba, mas Islamabad
considerou ser uma falha no
veículo.
Dois soldados paquistaneses também estavam entre os
mortos depois que a explosão
fez o ônibus cair de um barranco, disseram fontes do governo local e da polícia à agência
de notícias Reuters.
Engenheiros chineses e
operários da construção civil
paquistaneses trabalham há vários anos em projetos hidrelétricos como parte da iniciativa
Cinturão e Rota de Pequim, na
província ocidental de KhyberPaktunkhwa, onde ocorreu a
explosão.
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Presidente deve ficar três
dias internado em SP,
diz Flávio Bolsonaro

Foto/ Emerson Santos

Explosão de
ônibus no
Paquistão
mata 13,
incluindo
9 chineses

O aumento se deve à incorporação do resultado positivo
do primeiro trimestre do ano,
que “foi melhor que o esperado”, com alta de 1,2% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal, e superou as estimativas de mercado. “Esse
avanço se soma à retomada
do crescimento observada
nos dois trimestres anteriores, mesmo com o recrudescimento da pandemia de covid19 no início deste ano”, diz o
boletim.
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Ângela e Rupia venceram no torneio qualifying
Ângela e Rupia Inck (DF/
MG) começaram com vitória
na etapa duas estrelas do Circuito Mundial de vôlei de praia
disputada em Rubavu, em Ruanda. Na quarta-feira (14), a
dupla brasileira venceu Hollas/
Soomets, da Estônia, por 2 sets

a 1 (19/21, 23/21 e 15/10)
pelo qualifying do torneio e
garantiram a vaga na chave
principal.
“A gente ganhou um jogo
duro. As meninas estavam jogando muito bem, não estavam
errando nada.
Página 8
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Com avanço da vacinação, mortes
por covid-19 caíram 46% em SP
Com o avanço da vacinação,
as mortes por covid-19 caíram
46% entre março e junho deste ano no estado de São Paulo.
A informação foi dada na quarta-feira, (14) pelo governo
paulista.
Segundo o governador de
São Paulo, João Doria, no mês
de março, pico da segunda
onda da pandemia, a proporção dos pacientes que morriam após internação por covid-19 era de 31%. Em junho,
essa proporção passou para
19%. “A queda acentuada da
letalidade por covid-19 em
São Paulo é resultado dos altos índices de cobertura vacinal”, disse Doria.

Nesse mesmo período, o
número de pacientes internados caiu 44%. “Seguramente,
isso mostra o impacto da vacinação e essa redução será ainda maior à medida em que estamos progredindo a vacinação
para mais faixas etárias”, disse Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde.
Hoje há 7.812 pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) do estado e
7.664 em enfermarias. A taxa
de ocupação de UTIs é de
64,95% em todo o estado. Há
uma semana, o número de pacientes internados em UTIs era
superior a 8,7 mil e a taxa de
ocupação de leitos de UTIs es-

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereadores devem aprovar a criação de um órgão - talvez com
status de Secretaria - pra que a 1ª Dama Regina Nunes possa tocar as obras sociais que já toca - dia e noite - sem nenhuma estrutura, tendo sempre ao lado sua fiel e leal secretária Sandra
.
PREFEITURA (São Paulo)
60º dia no cargo : 2 meses como prefeito paulistano, Ricardo
Nunes (MDB histórico) não tem tido tempo nem pra falar com o
filho Ricardinho. O jovem de 23 anos vai surpreender muita gente. O pai, tem tudo pra se tornar natural candidato à reeleição em
2024
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O deputado Gil Diniz - considerado como membro da família
Bolsonaro - tá muito chocado com mais uma internação e possivelmente mais uma cirurgia à qual pode ser submetido o Presidente - esfaqueado durante a campanha 2018 - Jair Bolsonaro
.
GOVERNO (São Paulo)
Até João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) tá erguendo uma
bandeira branca e deixando de lado as brigas políticas - com foco
nas vacinações contra Covid 19 - que mantém com o Presidente
Bolsonaro, pra desejar a recuperação caso haja mais uma cirurgia
.
CONGRESSO (Brasil)
Tanto o presidente da Câmara dos Deputados - Arthur Lira
(PP Alagoas), com o presidente do Senado - Rodrigo Pacheco
(DEM Minas), tão desejando que Presidente Jair Bolsonaro possa sobreviver a mais uma possível cirurgia na região da facada em
2018
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro internado pra mais uma possível cirurgia na região
da facada mortal em 2018. Mourão (vice) em Angola. Moro admitindo que ser candidato à Presidência 2022 e o ex-Presidente
Lula (PT) não retirando falas de que não houve a facada mortal
em 2018
.
PARTIDOS (Brasil)
Dependendo de como Bolsonaro sairá de mais uma possível
intervenção cirúrgica na região da facada (campanha 2018), pode
acontecer que venha ter próximo de 100% de controle de um dos
partidos que vai lhe dar legenda pra tentar sua reeleição em 2022
.
HISTÓRIAS
Os verdadeiramente cristãos (imitadores e seguidores das
Éticas do Cristo Jesus) estão novamente entre os que oram pela
vida do Presidente Jair Bolsonaro, que deve passar por mais uma
cirurgia na região abdominal na qual levou facada mortal na campanha 2018
.
M Í D IA 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 uma referência das
liberdades possíveis. Twitter @CesarNetoReal - Email
cesar@cesarneto.com
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tes, por sua vez, caíram 26,1%
na semana passada em relação
à semana anterior, com uma
média móvel de 373 mortes
por dia, quarta semana consecutiva de queda. Neste ano, a
menor média móvel diária de
mortes foi registrada na primeira semana de janeiro, com
213 mortes por dia.
Apesar dessa queda nos indicadores, o Centro de Contingência do Coronavírus alertou
a população paul ista de que a
pandemia ainda não está controlada no estado. Por isso, as medidas sanitárias de uso de máscara e distanciamento social ainda
devem ser mantidas. O controle
da pandemia só deve começar a
ocorrer a partir de setembro, estimou o Centro de Contingência.

E de forma gradual.
“Nós não estamos perto
dessa volta à normalidade. Ela
vai ser adquirida de forma gradual e está relacionada diretamente ao processo de imunização”, disse João Gabbardo,
coordenador executivo do
Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo.
“Quanto tivermos, em agosto, 100% da população acima de
18 anos já vacinada [no estado
de São Paulo], isso significará
que temos 80% da população do
estado de São Paulo vacinada, já
que 20% da população tem menos de 18 anos”, explicou Gabbardo. Segundo ele, essa população menor de 18 anos não costuma apresentar casos graves,
mas é um grupo que se expõe

bastante e pode aumentar a transmissibilidade do vírus.
O estado de São Paulo pretende vacinar adolescentes entre
12 e 17 anos de idade a partir do
final de agosto, logo após encerrar a imunização da população
adulta. Assim, o estado pode alcançar 84% de sua população vacinada, restando os 16% de crianças, cuja vacinação ainda não
está prevista por falta de testes
de vacinas com essa faixa etária.
“Acreditamos que, ao final
do mês de setembro, com 84%
da população de São Paulo vacinada, teremos o controle da pandemia. E é muito provável que a
partir daí possamos flexibilizar
algumas atividades que ainda não
são possíveis”, disse Gabbardo.
(Agência Brasil)

SP lança bolsa de R$ 500 para pais
de estudantes da rede estadual
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tava em 70,19%.
Na semana passada, o estado registrou queda de 10,7%
no número de novos casos da
covid-19 em relação à semana
anterior, com uma média diária
de 11.650 novos casos. Apesar
de essa ser a quarta semana de
queda consecutiva nesse indicador, o patamar de novos casos
por dia ainda é muito superior
ao que era registrado entre janeiro e fevereiro deste ano.
Também foi registrada queda de 14% no número de internações, com média móvel de
1.696 internações por dia, patamar também superior ao registrado entre janeiro e fevereiro deste ano. Essa foi a
quinta semana consecutiva de
queda nesse indicador. As mor-

O governo de São Paulo vai
contratar 20 mil pais ou responsáveis de estudantes em situação de vulnerabilidade social da rede estadual paulista para
atuarem nas escolas. O programa Bolsa do Povo/Educação
vai pagar uma bolsa mensal de
R$ 500 para que os pais ou responsáveis trabalhem nas escolas. Eles vão atuar principalmente no acompanhamento de
protocolos sanitários, para aju-

dar a garantir o retorno presencial seguro para estudantes e
funcionários.
A jornada de trabalho será
de 4 horas por dia e vai ocorrer
até dezembro. As inscrições
acontecem de 19 a 31 de julho
e podem ser feitas pelo site do
Bolsa do Povo, clicando na aba
Educação. Para se inscrever
será necessário o número de
Registro do Aluno (RA).
Segundo o governo de São

Paulo, o objetivo desse programa é auxiliar as famílias a superar os desafios educacionais
e financeiros provocados pela
pandemia e ampliar o envolvimento de toda a comunidade escolar, reforçando vínculos entre alunos, professores e servidores da educação e gerando
novos postos de ocupação.
Para participar do programa, é necessário ser responsável legal pelo estudante da rede

estadual de ensino de São Paulo, estar desempregado há pelo
menos três meses, ter entre 18
e 59 anos de idade e morar próximo da unidade escolar. Um
dos critérios preferenciais é
estar cadastrado no CadÚnico.
Após as inscrições, os
candidatos vão ser entrevistados na unidade de ensino indicada. As contratações vão
começar em 16 de agosto.
(Agência Brasil)

Reintegração de posse retira famílias
de conjunto habitacional em SP
Ao menos 40 famílias foram
removidas de um conjunto habitacional em uma reintegração de posse na região do Campo Limpo, zona sul da capital
paulista. A ação com a presença da Polícia Militar (PM) começou por volta das 8h de quarta-feira, (14).
Segundo a PM, a maior parte dos ocupantes deixou o local

antes da chegada da polícia. Porém, no final da manhã, parte das
famílias ainda fazia a retirada dos
móveis e objetos pessoais de
dentro dos apartamentos.
Os prédios foram construídos em um convênio entre a Caixa e a União dos Movimentos de
Moradia Independente da Zona
Sul de São Paulo dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida

Entidades. Foi o movimento de
moradia que ingressou com a
ação judicial pedindo a reintegração de posse em novembro do
ano passado.
A Secretaria Municipal de
Habitação disse que tentou buscar uma saída negociada dos ocupantes dos imóveis, no entanto,
as famílias não compareceram à
reunião agendada para a media-

ção. “Para essas 40 famílias, foi
ofertado o cadastro nos programas habitacionais do município”,
acrescenta a secretaria em nota.
A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social disse que está oferecendo acolhimento às famílias que
ocupavam os imóveis, mas, até
o momento, nenhuma aceitou.
(Agência Brasil)

SP inicia entrega de lote de 10 milhões de
doses da vacina do Butantan aos brasileiros
O Governador João Doria
acompanhou na manhã da quarta-feira (14) a entrega de 800 mil
doses da vacina do Butantan contra o coronavírus ao Ministério
da Saúde. Nesta quinta-feira
(15), serão entregues mais 200
mil, totalizando 1 milhão de vacinas liberadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)
para distribuição em todo o país.
“ Ao longo de agosto, vamos
completar 100 milhões de doses, um mês antes do prazo contratado, que era 30 de setembro,
complementando a totalidade do

contrato do Butantan com o Ministério da Saúde. Nosso compromisso era concluir a entrega
das vacinas contratadas, antecipamos em 30 dias e agora compramos vacinas para complementar o processo vacinal aqui
em São Paulo”, disse Doria.
Com a entrega desta quartafeira, as liberações chegam à
marca de 54,149 milhões de
doses fornecidas ao Ministério
da Saúde desde 17 de janeiro,
quando o uso emergencial do
imunizante foi aprovado pela
Anvisa (Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária).
As novas entregas iniciadas
nesta quarta-feira são referentes
à produção de um novo lote de
10 milhões de doses processadas a partir dos 6 mil litros de
IFA (Ingrediente Farmacêutico
Ativo) recebidos no último dia
26 de junho.
A matéria-prima foi envasada e passou por etapas como
embalagem, rotulagem e controle de qualidade das doses.
As vacinas entregues já contemplam o segundo contrato firmado com o Ministério da Saú-

de, de 54 milhões de vacinas. O
primeiro, de 46 milhões, foi
concluído em 12 de maio. O
Butantan trabalha para completar, até agosto, 100 milhões de
vacinas disponibilizadas ao Ministério, antecipando em 30 dias
o prazo contratual.
Na madrugada de terça-feira
(13) o instituto recebeu carga
recorde de 12 mil litros de matéria-prima para produzir e entregar outras 20 milhões de doses. Uma nova remessa de IFA,
com mais 12 mil litros, deve
chegar até o final deste mês.

Estudantes têm até esta quinta para manifestar
interesse nos itinerários formativos
Termina nesta quinta-feira
(15) o prazo de manifestação
de interesse nos aprofundamentos curriculares dos itinerários formativos do Novo Ensino Médio. A ação é exclusiva para estudantes da 1ª série
do ensino médio da rede pública estadual e acontece por
meio da Secretaria Escolar
Digital (SED). Com as informações obtidas, as escolas terão mais subsídios para definir
os cursos a serem ofertados
em agosto, durante o processo
de rematrícula.
O Novo Ensino Médio
apresenta um currículo mais
flexível e promove o protagonismo estudantil, por meio da
oferta de conhecimentos específicos, conforme interesse
individual. Além de contribuir
diretamente para o desenvolvimento do Projeto de Vida, oferece a possibilidade de aprofundamento em uma ou duas
áreas e, consequentemente,
melhor formação para o mercado de trabalho e ingresso no
ensino superior.
A relação proposta pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP) traz 10 opções

de aprofundamento curricular.
Quatro delas nas áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e
Ciências da Natureza) e seis
opções integradas, que apresentam combinações (Linguagens e Matemática, Linguagens
e Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza,
Matemática e Ciências Humanas, Matemática e Ciências da
Natureza, além de Ciências Humanas e Ciências da Natureza).
Na manifestação, o estudante também pode demonstrar interesse em outros dois
grupos de itinerários formativos. O segundo deles mescla as
áreas do conhecimento com a
qualificação profissional, via
Novotec Expresso, e permite
aprofundamento curricular em
uma das áreas do conhecimento e dois certificados profissionalizantes durante o ano.
São cursos relacionados a programação, design, dados, tecnologia, ciências sociais e comunicação, por exemplo.
O terceiro grupo é alinhado ao programa Novotec Integrado, que oferece a oportunidade do estudante sair com um

diploma de curso técnico e
com o do ensino médio, sem
aumentar a carga horária. No
total, serão 21 opções de cursos técnicos: Administração,
Marketing, Logística, Recursos Humanos, Comércio, Finanças, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet, Serviços Jurídicos, Serviços Públicos, Guia de Turismo, Design Gráfico, Design de Interiores, Eventos, Nutrição e
Dietética, Eletrônica, Eletrotécnica, Química, Análises
Clínicas e Farmácia.
A partir de 2022, a 2ª série contará com 10 aulas semanais dedicadas ao aprofundamento curricular escolhido
conforme as opções apresentadas pela escola. Na 3ª série,
serão 20 aulas.
“Os itinerários permitem
ao estudante o aprofundamento em áreas específicas, além
de ser um processo importante na descoberta de potenciais
e vocações. Por parte da escola, temos que oferecer todo
apoio necessário para a materialização de milhares de projetos de vida”, indica Rossieli

Soares, secretário da Educação
do Estado.
Passo a passo
Para participar, é preciso
acessar o site SED e realizar o
processo no menu “Aluno”.
Depois, basta selecionar os
itens “Questionário de Interesse – Aprofundamento Curricular” e “Questionário Novo Ensino Médio”.
Guia do Estudante
A Coordenadoria Pedagógica da Seduc-SP preparou um Guia
do Estudante que detalha propostas, possibilidades e objetivos
envolvidos na iniciativa, que aproxima os estudantes das transformações sociais, do mercado de
trabalho e do ensino superior.
Disponível no portal Seduc-SP, o informativo foi criado com intuito de auxiliar os
estudantes nas escolhas, esclarecer as principais dúvidas sobre a mudança, do ponto de vista dos alunos, além de trazer
informações sobre todas as
opções de itinerários formativos e um passo a passo de
como realizar a manifestação
de interesse.
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Economia
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Ministério eleva previsão de
crescimento econômico para 5,3%
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da
Economia aumentou a projeção
para o crescimento da economia
este ano e também para a inflação. As estimativas estão no
Boletim Macrofiscal divulgado
na quarta-feira (14).
A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país)
passou de 3,5% para 5,3% em
2021, em relação ao último boletim, divulgado em maio.
O aumento se deve à incorporação do resultado positivo do
primeiro trimestre do ano, que
“foi melhor que o esperado”,
com alta de 1,2% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal, e superou as estimativas de
mercado. “Esse avanço se soma
à retomada do crescimento observada nos dois trimestres anteriores, mesmo com o recrudescimento da pandemia de covid-19 no início deste ano”, diz
o boletim.
De acordo com o documento, os indicadores de confiança
refletem melhoras nas expectativas dos empresários, com crescimento em todos as áreas, em
especial no setor de serviços, e
boas perspectivas para o segundo semestre, dado o avanço da
vacinação da população e redução do distanciamento social.
“Conforme o avanço da vacinação
em massa, projeta-se crescimento do setor de serviços no segundo trimestre de 2021, que é de
importância crucial para a retomada da atividade, do emprego
e da renda da população brasilei-

ra”, diz o documento.
A retomada do investimento
em 2021 também é destaque,
com alta de 43,6% na produção
de bens de capital no acumulado
do ano até maio deste ano, frente ao mesmo período do ano anterior. Segundo o boletim, essa
recuperação contribuirá para a
ampliação da capacidade produtiva neste e nos próximos anos.
Para o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida,
o caminho para o maior crescimento econômico passa ainda
pela continuidade da agenda de
reformas estruturais, políticas
de consolidação fiscal, privatização e concessões e reformas
pró-mercado, além da manutenção do ritmo de vacinação. “Não
há dúvidas, hoje a vacinação em
massa é a melhor política econômica possível”, disse, em coletiva virtual para apresentar os
dados do boletim.
Perspectivas
Para os próximos anos, de
2022 a 2025, a estimativa de
crescimento do PIB da SPE se
manteve em torno de 2,5%.
Entretanto, há incertezas e,
para a Economia, ainda é necessário prudência, devido aos efeitos da pandemia e da intensificação do risco hidrológico. “As
projeções da atividade para este
e para os próximos anos tornamse particularmente sensíveis à
divulgação dos dados e ao desenrolar dos efeitos da covid-19
e do processo de vacinação,
principalmente considerando os
seus efeitos no PIB de longo
prazo. O cenário do setor energético também é outro compo-

nente de ampliação da imprevisibilidade”, diz o boletim.
Para Sachsida, é importante
também iniciar um debate na
sociedade sobre os custos de
longo prazo da pandemia, como
o capital humano, o endividamento das famílias, empresas e
governo, os choques na saúde
pública e a pobreza.
“Um jovem de 16 anos, se
era jovem pobre, ficou ano passado e esse ano sem estudar, perdeu dois anos de educação pelo
resto da vida. Esse é um tremendo choque na formação de capital humano. E não há culpado, a
pandemia gerou isso”, disse. “A
pobreza é um custo de longo prazo da pandemia, Infelizmente,
aumentou a pobreza no mundo
inteiro e não foi diferente com
o Brasil, por isso precisamos de
um programa mais robusto de
combate a pobreza”, completou.
Inflação
A projeção de inflação da
SPE pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) para 2021 subiu de
5,05% para 5,9%. O valor encontra-se acima da meta de inflação, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, de 3,75%
para o ano, bem como acima do
limite superior do intervalo de
tolerância, de 1,5 ponto percentual, ou seja, 5,25%. “No entanto, a expectativa de inflação de
mercado no médio prazo encontra-se ancorada e a projeção do
IPCA, neste boletim, converge
para o centro da meta a partir de
2022 (3,5%)”, diz o documento.
A inflação de junho, último
mês divulgado pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 0,53%, 0,3
ponto percentual abaixo da taxa
de maio (0,83%). Em 12 meses,
o índice acumula alta de 8,35%.
De acordo com a secretaria,
o IPCA tem sido impactado mais
fortemente pelas variações
ocorridas nos preços dos itens
monitorados, ou seja, produtos
como gasolina, gás de botijão e
medicamentos. No acumulado
em 12 meses até junho, esse
grupo registrou aumento de
13%. “Esse aumento é decorrente de elevações significativas
nos preços dos combustíveis e
energia elétrica, diante das alterações nas bandeiras tarifárias”,
diz o boletim.
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) deverá
encerrar este ano com variação
de 6,2%. Com participação
relevante dos produtos agropecuários, a projeção para o
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI),
que inclui também o setor atacadista e o custo da construção
civil, além do consumidor final, é de 17,4%.
“Importante destacar que
hoje a inflação em 12 meses é
de 8,35%. Ao fechar o ano em
5,9%, estamos mostrando é
que a inflação segue trajetória
de queda”, explicou o secretário Sachsida.
“À medida que continuemos avançando na agenda econômica, vacinando em massa a
população, aprovando reformas
pro mercado e melhorando a
consolidação fiscal, essa trajetória de queda persistirá”, disse. (Agencia Brasil)

Ipea: inflação desacelera para
todas as faixas de renda em junho
O Indicador de Inflação por
Faixa de Renda apontou desaceleração da taxa de inflação para
todas as faixas de renda no mês
de junho.
O estudo mostrou que, apesar da redução generalizada na
comparação com maio deste
ano, a inflação das famílias de
renda muito baixa continua maior que a registrada na faixa de
renda alta pelo terceiro mês consecutivo, com taxas de 0,62%
para as famílias que recebem
menos de R$ 1.650,50 e de
0,39% para os domicílios com
renda maior de R$ 16.509,66.
O levantamento foi divulgado na quarta-feira (14) pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
O grupo habitação, assim
como no mês anterior, continuou sendo o segmento que
mais contribuiu para a pressão
inflacionária em junho, impactado pelo reajuste das tarifas de

energia elétrica e, em menor
escala, pelos aumentos do gás de
botijão e do gás encanado.
Segundo o Ipea, no caso da
energia, a variação de 1,95%, em
junho, reflete o acionamento da
bandeira vermelha patamar 2,
além da recomposição tarifária
registrada em Curitiba.
As variações do gás de botijão e do gás encanado, por sua
vez, continuam influenciadas
pela alta dos preços internacionais e já acumulam variações de
16% e 14,2% no ano, respectivamente.
De acordo com o levantamento, o segundo grupo que
mais contribuiu para a alta da inflação das famílias de renda muito baixa foi o de alimentação e
bebidas. Mesmo diante da deflação apresentada em itens importantes, como cereais (-0,73%),
tubérculos (-11,2%) e frutas (2,7%), o segmento foi impactado pelas altas das carnes (1,3%),

das aves e ovos (1,6%) e dos leites e derivados (2,2%).
Já as famílias de alta renda
foram impactadas pelo segmento de transportes, sendo que as
quedas nas passagens aéreas (5,6%) e nos transportes por aplicativo (-0,95%) não conseguiram anular os efeitos dos aumentos da gasolina (0,7%) e do etanol (2,1%).
Na comparação com junho
de 2020, a pesquisa mostrou que
a inflação no mesmo mês de
2021 foi mais elevada para todos os segmentos de renda, sendo que a alta foi mais significativa foi para as famílias de menor renda.
Segundo o Ipea, apesar da
alta maior dos alimentos no domicílio em 2020, a inflação das
famílias de renda mais baixa havia
sido beneficiada pelas quedas dos
preços da energia (-0,34%), do
vestuário (-0,46%) e dos artigos
de limpeza (-0,19%), ocorridas

no ano passado.
Já para as famílias com maior renda, a menor alta inflacionária em 2020 foi causada, principalmente, pelas deflações das
passagens aéreas (-26%), dos
transportes por aplicativo (14%) e das despesas com recreação (-0,43%)
“Os dados acumulados em
doze meses mostram que, apesar da aceleração inflacionária
generalizada para todas as faixas
de renda, a taxa de inflação das
famílias de renda muito baixa
(9,2%) segue em patamar acima
da observada na faixa de renda alta
(6,5%), ainda pressionada pelas
altas de 15,3% dos alimentos no
domicílio, de 16,2% da energia
elétrica e de 24,2% do gás de botijão no período. Já para as famílias de renda mais alta, boa parte
dessa inflação acumulada vem do
reajuste de 43,9% dos combustíveis no período”, informou o
Ipea. (Agencia Brasil)

AEB prevê aumento das exportações
e importações e superávit recorde
A Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB) divulgou na quarta-feira (14) suas previsões para a balança comercial
deste ano. Segundo a AEB, as
exportações deverão ficar em
torno de US$ 2 70,052 bilhões,
com aumento de 28,7% em relação aos US$ 209,817 bilhões
efetivados em 2020, e as importações, em US$ 202,051 bilhões, com expansão de 27,1%
sobre os US$158,930 bilhões
alcançados em 2020. Para a entidade, haverá superávit de US$
68,001 bilhões, mais 33,6% em
relação aos US$ 50,887 bilhões
apurados no ano passado.
De acordo com a AEB, os
aumentos projetados para as exportações e importações refletirão de forma positiva no cálculo
do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos produtos e serviços
produzidos no país) de 2021.
Segundo o presidente execu-

tivo da AEB, José Augusto de
Castro, a forte elevação dos preços das commodities (produtos
agrícolas e minerais comercializados no mercado externo), especialmente petróleo e minério
de ferro, explica o crescimento
projetado para as exportações. O
peso do petróleo em bruto, do
minério de ferro e da soja em
grão na pauta de exportação brasileira passou de 35%, no ano
passado, para 41%, este ano. Do
lado das importações, o fato de
vários produtos não estarem sendo fabricada atualmente no país
para suprir o mercado interno,
como peças e componentes, responde pelo incremento das vendas externas ao Brasil, disse Castro à Agência Brasil.
Quanto ao superávit, Castro
disse que, se for confirmado,
constituirá novo recorde, superando o recorde de 2017, de
US$ 67 bilhões. A corrente de

comércio, projetada em US$
472,103 bilhões para 2021, ficará próxima do recorde atual de
US$ 482,292 bilhões, apurado
em 2011.
Custo Brasil
O presidente da AEB afirmou que o câmbio não está afetando de forma alguma a balança comercial brasileira: “nem
positivo, nem negativo. Não
está nem estimulando a exportação de manufaturados, nem as
importações. Está neutro”.
Para Castro, o câmbio não é
suficiente para deixar a balança competitiva.
Na opinião de Castro, o
principal problema do país é o
elevado custo Brasil. “Estamos
exportando basicamente commodities, e o custo Brasil afeta os manufaturados. Sem o
custo Brasil, exportaríamos
mais manufaturados, e isso ge-

raria mais empregos no país”.
O presidente executivo da AEB
disse esperar que o custo Brasil se reduza para que aumentem
as exportações de produtos manufaturados, de maior valor
agregado. Ele acrescentou que
a reforma tributária ajudará a
diminuir o custo Brasil.
Ele acrescentou que, além
disso, a ausência de reformas
estruturais e o custo Brasil são
responsáveis pelo fato de as
exportações de produtos manufaturados terem hoje valor nominal inferior ao exportado
em 2007.
A previsão anterior da AEB
para o ano de 2021 foi divulgada em 16 de dezembro do ano
passado e mostrou os seguintes
dados: exportação de US$
237,334 bilhões, importação de
US$ 168,316 bilhões e superávit de US$ 69,018 bilhões.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Explosão de ônibus
no Paquistão mata
13, incluindo 9 chineses
Uma explosão em um ônibus matou 13 pessoas no norte do
Paquistão na quarta-feira (14), incluindo nove chineses. Pequim
disse ser um ataque a bomba, mas Islamabad considerou ser uma
falha no veículo.
Dois soldados paquistaneses também estavam entre os mortos depois que a explosão fez o ônibus cair de um barranco, disseram fontes do governo local e da polícia à agência de notícias
Reuters.
Engenheiros chineses e operários da construção civil paquistaneses trabalham há vários anos em projetos hidrelétricos como
parte da iniciativa Cinturão e Rota de Pequim, na província ocidental de Khyber-Paktunkhwa, onde ocorreu a explosão.
A embaixada da China no Paquistão confirmou que seus cidadãos morreram. Classificando a explosão como um ataque a bomba, mas não dando mais detalhes, o Ministério das Relações Exteriores chinês ofereceu condolências e pediu uma investigação
completa e proteção de seu pessoal e projetos.
O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão disse que
uma falha mecânica causou um vazamento de gás que levou à
explosão.
No entanto, uma importante autoridade da polícia da província, o inspetor-geral Moazzam Jah Ansari, disse anteriormente à
Reuters que havia suspeita de crime. “Parece sabotagem”, afirmou ele.
Uma autoridade administrativa da região de Hazara, que pediu para não ser identificada, afirmou que o ônibus transportava
mais de 30 engenheiros chineses para a represa Dasu, no Alto
Kohistan. (Agencia Brasil)

UE propõe proibição
de vendas de carros
a combustão a partir
de 2035
A União Europeia propôs na quarta-feira (14) a proibição de
vendas de carros com motores a combustão a partir de 2035,
como parte de uma ampla ação climática que deve acelerar a adoção de veículos elétricos.
A Comissão Europeia propôs um corte de 55% nas emissões
de gás carbônico de automóveis até 2030 ante os níveis de 2021,
muito maior que a meta atual de redução de 37,5%.
O órgão executivo da UE também propôs um corte de 100%
nas emissões de CO2 até 2035, o que tornará impossível a venda
de veículos a combustão no bloco de 27 países.
“Este é o tipo de ambição que temos esperado ver da UE,
algo que tem faltado ao bloco nos últimos anos”, disse Helen
Clarkson, presidente executiva do Climate Group, uma organização sem fins lucrativos que trabalha com empresas e governos
para combater as mudanças climáticas.
“A ciência diz que precisamos cortar pela metade as emissões de gases estufa até 2030, então para o transporte rodoviário
é simples, vamos nos livrar do motor a combustão.”
Para promover as vendas de veículos elétricos, a UE propôs
legislação que exija que os países instalem estações públicas de
recarga de baterias com um intervalo máximo de 60 quilômetros
entre elas até 2025.
As vendas de veículos elétricos devem criar 3,5 milhões de
estações de recarga de baterias para carros e vans até 2030 e
este número deverá crescer para 16,3 milhões até 2050.
Todas as propostas da comissão terão que ser negociadas e
aprovadas pelos países do bloco e pelo Parlamento Europeu, algo
que pode levar cerca de dois anos.
A consultoria AlixPartners estima que entre 2021 e 2025
montadoras de veículos e fabricantes de autopeças vão investir
no mundo US$ 330 bilhões em eletrificação, uma alta de 41%
em relação à estimativa de US$ 250 bilhões para o período de
2020 a 2024. (Agencia Brasil)

Atividade econômica tem
queda de 0,43% em maio,
diz Banco Central
A atividade econômica brasileira registrou queda em maio
deste ano, de acordo com dados
divulgados na quarta-feira (14)
pelo Banco Central (BC). Até
fevereiro, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) vinha apresentando crescimento após os
choques sofridos em março e
abril do ano passado, em razão
das medidas de isolamento
social necessárias para o enfrentamento da pandemia de covid-19. Nos últimos três meses,
já houve variações, com recuos
em março e maio.
O IBC-Br, dessazonalizado
(ajustado para o período), apresentou recuo de 0,43% em
maio de 2021 em relação a
abril. Já na comparação com
maio de 2020, houve aumento de 14,21% (sem ajuste
para o período, já que a comparação é entre meses
iguais). No acumulado em 12
meses, o indicador também ficou positivo, em 1,07%.
Com os resultados, o IBC-Br
atingiu 139,11 pontos. O índice

é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente
em 4,25% ao ano. O índice incorpora informações sobre o
nível de atividade dos três setores da economia, a indústria, o
comércio e os serviços e agropecuária, além do volume de
impostos.
O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar antecipar, por aproximação, a evolução da atividade econômica. Entretanto, o indicador oficial é o
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços produzidos no país), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2020, o PIB do Brasil
caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4
trilhões. Foi a maior queda anual da série do IBGE, iniciada em
1996 e que interrompeu o crescimento de três anos seguidos,
de 2017 a 2019, quando o PIB
acumulou alta de 4,6%. (Agencia Brasil)
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Presidente deve ficar três dias
internado em SP, diz Flávio Bolsonaro
Vacinação reduz ocupação
de UTIs nos estados para
menos de 90%
O avanço da vacinação continua a reduzir a internação de
pacientes com covid-19 em
unidades de terapia intensiva
(UTIs) no país e, pela primeira
vez desde dezembro de 2020,
nenhuma unidade da federação
está com mais de 90% desses
leitos ocupados. O dado consta do Boletim Observatório
Covid-19, divulgado na quartafeira (14) pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo os pesquisadores da Fiocruz, a vacinação tem feito
diferença e traz reflexos positivos ao quadro pandêmico à
medida que é ampliada.
O boletim mostra que quatro unidades da federação permanecem na zona de alerta crítico, com mais 80% dos leitos
ocupados. A pior situação é a de
Santa Catarina (82%), seguida
por Goiás (81%), Paraná (81%)
e Distrito Federal (80%).
A maior parte do país encontra-se na zona de alerta intermediário, em que as taxas de
ocupação variam entre 60% e
80%, e sete estados estão na
zona de alerta baixo, com menos de 60%: Acre (24%), Amapá (47%), Espírito Santo
(55%), Paraíba (39%), Rio de
Janeiro (57%), Rio Grande do
Norte (55%) e Sergipe (50%).
Entre as capitais, Goiânia é
a única com mais de 90% dos
leitos ocupados (92%), e a situação também é considerada
crítica em Brasília (80%), Rio
de Janeiro (81%) e São Luís
(81%). De acordo com a Fiocruz, 12 capitais estão fora da
zona de alerta: Porto Velho
(57%), Rio Branco (24%), Belém (48%), Macapá (52%),
Natal (53%), João Pessoa
(40%), Recife (50%), Maceió

(55%), Aracaju (50%), Salvador (52%), Vitória (54%) e
Florianópolis (53%). As demais estão na zona de alerta
intermediário.
Os pesquisadores avaliam
que a imunização tem feito a
diferença para a queda dos percentuais, mas alertam que as vacinas têm capacidade limitada
de bloquear a transmissão do
vírus, que continua a circular de
forma intensa. “As vacinas são
especialmente efetivas na prevenção de casos graves”, resume o estudo, que pede a continuidade do distanciamento social, do uso de máscaras e dos
cuidados com a higiene, além
de reforçar que todos devem
buscar a vacinação conforme o
calendário de seus municípios.
“A preocupação com a possibilidade de surgimento de variantes com potencial de reduzir a efetividade das vacinas
disponíveis é pertinente e não
pode ser perdida de vista.”
O relatório destaca ainda
que os indicadores de incidência e mortalidade da covid-19
no país estão em queda pela
terceira semana seguida. Apesar disso, a pandemia mantêm
patamares altos, com média de
mais de 46 mil novos casos e
1,3 mil óbitos diários nos últimos sete dias. O boletim da
Fiocruz diz ainda que o cenário pode indicar um arrefecimento mais duradouro da pandemia nos próximos meses,
mas ressalta que isso dependerá da intensificação da campanha de vacinação, da adequação
das práticas de vigilância em
saúde, do reforço da atenção
primária e da adoção das medidas de proteção individual.
(Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“... depois que a Argentina anunciou a suspensão de novos acordos comerciais pelo Mercosul, o Brasil passou a presidir o bloco, desde o dia (08/7). A reunião de cúpula dos líderes do bloco
ocorreu por videoconferência, quando o presidente argentino,
Alberto Fernández, passou a presidência do bloco para o Brasil,
por meio do presidente Jair Bolsonaro. No encontro da cúpula
do Mercosul, o Presidente Bolsonaro participou, virtualmente, e
garantiu que o Brasil, enquanto presidir o bloco, vai trabalhar para
superar a “imagem de ineficiência e desperdício” atribuída ao
Mercosul, segundo o presidente ...”
Agência Brasil
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* O Mercosul é muito importante para todos?
* É preciso a criação de pautas que interessam à todos os
membros?
* O mundo precisa do Mercosul?

O Acordo do Mercado Comum do Sul, completou 30 anos
recentemente Existem um provérbio que diz melhor em grupo do que sozinho. Quando estamos em conjunto é mais fácil caminhar. Existem hoje no mundo vários blocos econômicos, entre eles: UE União Européia, NAFTA - Tratado Norte Americano de Livre
Comércio, APEC - Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ASEAN - Associação de Nações do Sudeste Asiático, e vários outros. Nós aqui na América do Sul temos o Mercosul - Mercado Comum do Sul, que reúne o Brasil, a Argentina, o Paraguai
e o Uruguai. Levou bastante tempo para conseguir-nos unir, sob
uma só bandeira. Foram muitas reuniões, muitos estudos, muitas
análizes e muita disposição para acertar. E nós acertamos. Agora
não podemos “jogar pela janela” um Acordo que foi gerado com
muito esforço e renúncia pessoal. O que nós precisamos é fazer
Acordos Comerciais de Bloco para Bloco, como fizemos com a
UE - União Européia. Precisamos fazer acordos não isolados mais
acordos comerciais do Mercosul com o NAFTA por exemplo,
do Mercosul com a APEC e etc... É ruim se isolar e querer resolver as coisas individualmente. Devemos e podemos fazer acordos com todos os Blocos Econômicos do mundo. Esse é o caminho mais sábio e sensato. É preciso a criação de pautas comuns,
agenda comum, objetivos comum aos quatro membros do Mercosul.
- Por hoje é isto. Boa semana, forte abraço e até a próxima
palavra Brasiliana.

O presidente Jair Bolsonaro
chegou a São Paulo no início da
noite da quarta-feira (14). Ele
ficará internado no Hospital Vila
Nova Star, zona sul da capital,
pelos próximos dias. Mais cedo,
o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente,
afirmou que o pai estava se sentindo bem após a internação no
Hospital das Forças Armadas,
em Brasília. Segundo o parlamentar, o presidente ficará em

observação por três dias, para
analisar a necessidade de procedimentos adicionais, inclusive
uma eventual nova cirurgia.
“Falei com o médico dele
mais cedo. Ele me tranquilizou,
falou para a família ficar calma,
que não tinha nada de mais grave
acontecendo, que ele estaria em
observação. Passou o telefone
para ele, que estava um pouco grogue pela anestesia, disse para ficar tranquilo”, afirmou o senador

a jornalistas após o encerramento
da sessão da CPI da Pandemia.
Ainda de acordo com Flávio,
não há definição se o presidente
terá de se licenciar do cargo.
A decisão de transferir Bolsonaro para São Paulo foi tomada pelo médico Antonio Luiz
Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente. Ele diagnosticou o presidente com obstrução intestinal. Nos
últimos dias, o presidente vinha

enfrentando uma crise de soluços. Ele embarcou de Brasília
para a capital paulista pontualmente às 17h30.
Por causa internação, a agenda do presidente foi cancelada.
Na manhã de quarta-feira, ele
participaria de uma reunião entres os presidentes do Judiciário, Executivo e Legislativo, para
discutir as relações entre os poderes. O encontro será reagendado. (Agencia Brasil)

Maioria das famílias na extrema pobreza
não têm saneamento, diz estudo
Grande parte dos brasileiros
ainda não tem acesso a saneamento básico, incluindo acesso
à água potável e à rede de coleta
de esgoto, segundo dados divulgados no estudo As Despesas da
Família Brasileira com Água
Tratada e Coleta de Esgoto, feito com base em dados de 2018
pelo Instituto Trata Brasil. Considerando a população que mora
em unidades de consumo abaixo da linha de pobreza no país,
67,5% não tinha acesso à rede
de esgotos em 2018. O pior resultado está na Região Norte,
onde 88% dessa população não
tinha esgoto.
Mais da metade (51,7%) das
pessoas residentes em unidades
de consumo abaixo da linha da
pobreza no país também não recebiam água com regularidade diariamente e na quantidade exata. Nesse caso, o pior resultado
é o da Região Nordeste, em que
62,8% das pessoas não tinham
acesso regular à água. Os dados
reforçam a associação entre pobreza e falta de acesso aos serviços de saneamento no Brasil,
segundo o estudo.
As análises, que traçam um
perfil das pessoas mais afetadas
pela falta de saneamento básico
no país, são baseadas em informações da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do IBGE,
no período de 2008 a 2018. O
estudo apontou que uma em cada
quatro famílias brasileiras – unidades de consumo – pertencem
à classe de renda de até R$ 1,9
mil mensais, que é a mais prejudicada no acesso ao saneamento em relação às de rendas mais
altas.
Para 60% das unidades de
consumo que recebiam menos
de R$ 1,9 mil por mês, não havia acesso à coleta de esgoto.
Além disso, 45,8% das famílias
nessa mesma faixa de renda não

tinham acesso regular à água tratada. Em famílias com rendimento médio mensal entre R$
1.908,01 a R$ 2.862,00, a falta
de redes de esgoto ainda chegou
em 48,5% e a falta d’água regular atingiu 35%.
Capitais
O levantamento apontou ainda que a situação das famílias
que moram nas capitais é melhor: 78,9% das famílias que
moram nessas áreas tinham
acesso à rede geral de coleta de
esgoto em 2018; enquanto 70%
das famílias que moram em regiões metropolitanas tinham
acesso à coleta; e 51,4% nas
demais cidades dos estados tinham acesso ao serviço.
“É extremamente preocupante ver que os mais privados
dos serviços são justamente as
pessoas abaixo da linha da pobreza, fato que se repete ao longo dos anos. Até mesmo o atendimento irregular de água é muito mais comum nas casas dos
mais pobres, o que também aumenta a vulnerabilidade pelo fato
daquela família não receber água
encanada 24 horas por dia e 7
dias por semana”, disse um dos
autores do estudo, o pesquisador
e economista Fernando Garcia
de Freitas.
Segundo Freitas, o estudo
oferece um olhar clínico muito
relevante e chama a atenção de
empresas operadoras, agências
reguladoras e autoridades para a
urgência de todos terem acesso
aos serviços, de forma a que os
custos sejam aqueles que caibam no orçamento familiar.
Despesas familiares
O estudo revelou que as despesas relativas com saneamento
diminuem conforme cresce a
classe de rendimentos, o que significa que o peso das despesas

com esses serviços é maior nas
famílias mais pobres. Em 2018,
as unidades de consumo com
renda superior a R$ 23,8 mil
gastavam 0,33% de sua renda
com saneamento, enquanto as
unidades de consumo com renda inferior a R$ 1,9 mil gastavam 3,69% no mesmo serviço.
Mesmo considerando a população em geral, os números
revelam deficit no acesso ao saneamento, já que 29,7% das pessoas não tem acesso à rede de
abastecimento de água e 39%
não tem acesso à rede de coleta
de esgoto. Em ambas as situações, a Região Norte apresenta
os piores índices, com 50,3% e
81,2%, respectivamente.
Os índices de acesso aos serviços de saneamento registrados
pelas populações negra – parda
e preta – e indígena são piores
do que aqueles da população
branca e amarela. O percentual
de 32% da população preta não
têm abastecimento de água e
37,7% não têm rede de esgoto;
36,5% da população parda não
tem água e 48,7% não tem esgoto; e 33,7% dos indígenas não
têm água e 45,2% não tem esgoto. Enquanto 22,5% da população branca não tem água e
29,8% não tem acesso a sistema de coleta de esgoto e 15,7%
da população amarela não tem
água e 20,4% não tem esgoto.
O estudo identificou também
carência maior entre população
jovem, com idade até 19 anos.
Um terço dessa população não
tinha acesso à água em 2018 e
44,2% não tinha acesso à coleta
de esgoto. No grupo de pessoas
“sem instrução educacional”,
também o mais afetado pela falta de saneamento, o deficit de
serviço de coleta de esgoto prevaleceu em dois terços da população e o deficit de abastecimento regular de água tratada

ultrapassou 50%.
Marco Legal do Saneamento Básico
A sanção do novo Marco Legal do Saneamento Básico, que
completa um ano nesta quintafeira (15), tem como objetivo
alcançar a universalização dos
serviços de saneamento básico
até 2033, garantindo que 99% da
população brasileira tenha acesso à água potável e 90%, ao tratamento e à coleta de esgoto.
A votação das mudanças no
marco legal gerou opiniões divergentes sobre os efeitos da iniciativa. Associações empresariais acreditam que haverá mais condições
de investimento e ambiente de negócio para ampliação dos serviços
de saneamento. Já algumas entidades da sociedade civil temem que
a medida privatize o acesso a recursos hídricos, inviabilize o financiamento das redes mais onerosas
e deixe a universalização do saneamento fora de perspectiva.
Investimentos
O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou, na
quarta-feira (14), a liberação de
R$ 38,4 milhões para a continuidade de obras de saneamento
básico no Distrito Federal e em
13 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso,
Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Segundo o ministério, desde
janeiro, R$ 243,6 milhões do Orçamento Geral da União (OGU)
foram repassados pela pasta para
garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico. Mais R$ 696,4 milhões foram
assegurados para financiamentos
por meio do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e outros fundos federais financiadores. (Agencia Brasil)

Vagas de estágio aumentam 2,1%
no primeiro semestre de 2021
Um levantamento feito
pela primeira vez pelo Centro
de Integração Empresa-Escola
(CIEE) mostrou que o número
de vagas abertas para estágio
passou de 85.513 no último
semestre d e 2 0 2 0 p a r a
108.335 no primeiro semestre de 2021, o que representa um aumento de 26,7%. Na
comparação com o mesmo
período do ano passado,
quando o número de vagas
ofertadas era de 106.069, o
aumento foi de 2,1%.
Já as vagas para os programas de aprendizagem, que
totalizaram 27.296, tiveram
um crescimento de 30,5%,
ao pularem para 35.631 no
primeiro semestre de 2021.
Na comparação com o primeiro semestre de 2020, quando haviam 24.182 vagas abertas para aprendiz, o aumento foi
de 47,3%.

Segundo o balanço do
CIEE, no primeiro semestre
deste ano foram assinados
93.074 contratos de estágio,
37,7% a mais do que no semestre anterior (67.569) e
4,6% a mais do que no primeiro semestre de 2020 (88.995).
O número de contratos de
aprendizagem assinados no até
junho de 2021 (30.197) foi
32% do que o do semestre anterior (22.870) e 51,5% do que
o primeiro semestre do ano
passado (19.933).
O levantamento mostrou
ainda que o número de estagiários e aprendizes ativos em junho totalizou 203.127. Desses,
80,2% são estagiários de nível
superior, 14,3% são de nível
médio e 5,5% são de nível técnico. Os aprendizes são 56,6%
formados no ensino médio,
37% cursando essa faixa de ensino e 6,4% cursando o ensino

fundamental.
Entre os dez cursos com
mais vagas abertas estão administração, pedagogia, direito,
comunicação social, ciências
contábeis, área de TI, engenharia civil, ensino médio, marketing, enfermagem. As dez cidades brasileiras com mais vagas
abertas são São Paulo, Brasília, Campinas, Salvador, Goiânia, Jundiaí (SP), Santos, Grande ABC (SP), São José dos
Campos (SP) e Sorocaba (SP).
“Este ano será dividido em
dois semestres com conotações diferentes. No primeiro
semestre houve uma recuperação mínima do que foi o ano
passado. Para se ter uma ideia,
o CIIE fazia em torno de 30
mil contratos por mês e em
abril do ano passado caímos
para 4 mil contratos. Então
esse primeiro semestre tirou a
discrepância enorme que um

ambiente de pandemia traz”,
afirmou o CEO do CIEE, Humberto Casagrande.
Segundo Casagrande, o resultado não traz otimismo, porque não passou de uma recomposição, mas para o segundo
semestre é esperada uma recuperação mais consistente, com
a volta das pessoas nas ruas e
retomando suas atividades e
planos de consumo, o que reflete em toda a economia e
mercado de trabalho.
“Este ano o primeiro e segundo semestre já estão dados,
não há grandes previsões. Passamos a pensar no ano que vem
se teríamos um ambiente sustentável de crescimento. Será
ano de eleições, por isso é bem
difícil fazer estimativas. Mas
para voltar ao ambiente anterior acho que só em meados do
ano que vem”, disse. (Agencia
Brasil)
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CPI pedirá contrato de intermediação
da Precisa com a Bharat BiotechV
A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pandemia vai
requerer o contrato de representação entre as empresas Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech. O pedido foi feito após
questionamentos à diretora técnica da Precisa, Emanuela Medrades, sobre como seria efetuado o pagamento da empresa
que atuou como intermediária
na aquisição de 20 milhões de
doses da vacina indiana Covaxin, produzida pela Bharat.
O questionamento foi feito
pelos senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Fabiano Contarato (Rede-ES). A diretora técnica disse que não poderia responder à pergunta pois a informação estaria protegida por cláusula de confidencialidade.
“O contrato que rege a representação entre a Precisa e a
Bharat é confidencial. E eu não
estou autorizado a dizer aqui”,
afirmou Emanuela.

De acordo com Jereissati, o
pagamento das doses seria efetuado para a empresa Madison
Biotech, pertencente ao grupo
indiano e sediada em Cingapura, no sudeste asiático.
“Existe um contrato de representação entre a Bharat e a
Precisa. Nesse contrato, como
é o tipo de remuneração que faz
jus à Precisa. É uma comissão,
é um valor fixo?”, questionou o
senador que também perguntou
se a Precisa tinha alguma subsidiária no exterior.
A resposta de Emanuela foi
negativa. A diretora da Precisa
reafirmou que não poderia dar
detalhes sobre o contrato por
estar protegido por uma cláusula de confidencialidade.
“O contrato que rege a representação entre a Precisa e a
Bharat é confidencial. E eu não
estou autorizada a dizer aqui”,
disse Emanuela.
Para Jereissati, com a au-

sência de uma subsidiária da
Precisa fora do Brasil, o pagamento da empresa no exterior
poderia caracterizar crimes
como evasão de divisas e sonegação fiscal.
“Se esse pagamento era
para ser feito direto à Bharat e
foi delegado à Madison, como
é que a Precisa vai receber sua
remuneração se não tem filial no
exterior?” questionou. “Estando essa proposta feita toda no
exterior e em Cingapura, que é
um paraíso fiscal, esse dinheiro
provavelmente pode servir de
ponto de distribuição da intermediação. Gostaria de pedir que
a CPI tenha acesso a toda a documentação de comercialização,
contratação e pagamentos”,
disse Jereissati.
O presidente da comissão,
Omar Aziz, disse que pedirá o
contrato. Aziz argumentou que
Emanuela poderia até não dar
detalhes sobre o valor da remu-

neração, mas deveria esclarecer
a forma de pagamento. O valor
total do contrato para a aquisição era de R$ 1,6 bilhão pela
compra de 20 milhões de doses
da Covaxin.
“A senhora pode até não dizer quanto vai ser a remuneração se é 10%, 20%, mas não a
forma como vai ser feito o pagamento”, disse Aziz. “Por isso,
a gente vai pedir acesso a esse
contrato sigiloso entre a Precisa e a Biotech para que a gente
saiba qual vai ser a remuneração”, acrescentou.
Contarato também questionou a diretora da Precisa sobre
a verdadeira data da invoice (fatura) enviada ao Ministério da
Saúde. Mais cedo, Emanuela
disse que a primeira versão do
documento foi enviada ao ministério no dia 22 de março e
não no dia 18 de março, conforme afirmou o consultor técnico
da pasta William Santana, em

depoimento ao colegiado.
“A primeira invoice foi enviada no dia 22 de março. Se a
Madison não faz parte do contrato e a primeira invoice foi enviada em 22 de março, como
Luis Miranda saberia da existência da Madison para falsificar a invoice antes disso, no dia
18 de março?”, indagou Contarato.
Em resposta, Emanuela Medrades reafirmou que o envio só
ocorreu no dia 22 e disse ter provas materiais disso. De acordo
com a diretora, perícia realizada
pela empresa apontou que o documento foi encaminhado no
dia 22 de março. Ela disse ainda
que o material foi enviado para
a Polícia Federal.
“Ela, a Polícia Federal, poderá fazer a perícia de forma oficial e poderá mostrar que essa
invoice somente foi encaminhada no dia 22”, disse.
Diante da contradição, os

Faria anuncia que TCU analisará
edital do 5G em agosto
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou na
quarta-feira (14) que o Tribunal
de Contas da União (TCU) marcou para 18 de agosto a análise
do edital do 5G. Segundo o ministro, após a deliberação do tribunal, em até cinco dias, o edital

será encaminhado para publicação pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
Faria também disse que as empresas de telecomunicações devem colocar a tecnologia em funcionamento em julho de 2022.
“As próprias empresas de

Telecom têm nos garantido que
as obrigações do edital, que é
colocar nas 27 capitais até julho
do ano que vem está mantida.
Inclusive, podemos ter até o final deste ano, algumas capitais
com 5G funcionando, de acordo
com o feedback que eu recebi das

empresas”, disse.
O ministro disse que foi informado sobre o agendamento
da data pelo relator do processo no TCU, ministro Raimundo Carreiro, e pela presidente,
ministra Ana Arraes. (Agencia
Brasil)

Anvisa libera testes clínicos
para duas novas vacinas
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou na quarta-feira (14), em Brasília, a realização de pesquisas
clínicas de duas novas vacinas
contra o novo coronavírus (covid-19).
Uma é desenvolvida pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas (Imbcams, na sigla em inglês),
da China, e a outra é produzida pela
empresa AstraZeneca.
A primeira pesquisa realizará
ensaio clínico de fase 3, controlado por placebo, para avaliar a
eficácia, segurança e a imunogenicidade da vacina do Imbcams,
que usa a tecnologia de vírus
inativado.
O estudo, a ser realizado no
Brasil, integra parte de uma pesquisa maior que também está sendo realizada na China e em outros países. Farão parte dos testes adultos de 18 anos de idade
ou mais que receberão duas doses, com intervalo de 14 dias en-

tre a primeira e segunda dose.
“O delineamento de um estudo controlado por placebo ainda
é considerado metodologicamente adequado para avaliar a segurança e eficácia da vacina, considerando também que ainda há
uma grande parcela da população não vacinada, desde que se
leve em conta a possibilidade de
acesso dos voluntários às vacinas disponíveis em um curto período”, informou a Anvisa.
Aproximadamente 34.020 participantes serão recrutados no
Brasil, Malásia, Bangladesh, China e México. Desse total, 7.992
participarão dos testes no Brasil,
que serão realizados no Rio de
Janeiro, Goiás, Santa Catarina e
São Paulo.
Já a segunda pesquisa clínica aprovada testará a vacina
(AZD2816), desenvolvida pela
AstraZeneca com a tecnologia de
vetor de adenovírus recombinante, a mesma utilizada no imunizante anterior e que é aplicado

no Brasil.
A vacina será fabricada pela
empresa Symbiosis Pharmaceutical Services, sediada no Reino
Unido, e é uma nova versão do
imunizante aplicado no país
(AZD1222). Ele foi modificado
para também fornecer imunidade
contra a recém-emergente cepa
da variante B.1.351 da covid-19,
identificada primeiro na África do
Sul, em abril.
O estudo, de fase II/III parcialmente duplo-cego, randomizado,
será aplicado em adultos de 18 anos
de idade ou mais, previamente vacinados e não vacinados para determinar a segurança e a imunogenicidade da vacina candidata.
A AstraZeneca quer verificar
a eficácia do imunizante, que atuaria como uma espécie de terceira dose para indivíduos soronegativos para SARS-CoV-2, que
receberam anteriormente uma
vacinação primária de duas doses contra a covid-19 SARSCoV-2 com a vacina atualmente

em uso (AZD1222) ou de uma
vacina que utiliza a tecnologia de
RNA mensageiro (mRNA) contra
a covid-19, como as da Pfizer e
da Moderna.
Também será verificada a eficácia da candidata a imunizante
sendo aplicada como vacinação
homóloga primária de duas doses para pessoas soronegativas
para SARS-CoV-2 que não estão
vacinadas”.
Nesse caso, os pesquisadores querem testar uma espécie de
esquema misto, com a aplicação
de uma primeira dose da vacina
da AstraZeneca já utilizada no
país e a segunda dose da nova
versão do produto.
A empresa planeja testar
esse esquema em 2.475 participantes no Brasil, Reino Unido,
África do Sul e Polônia. Aqui
está prevista a participação de
800 pessoas no Distrito Federal,
Bahia, Paraná, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul e São
Paulo. (Agencia Brasil)

senadores discutiram a possibilidade de acareação entre a diretora e Willian.
No depoimento à CPI, Emanuela também foi questionada
pela senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA) sobre o risco
de a Covaxin não ser aprovada
pelos órgãos sanitários do
Brasil e da Índia. A senadora
também apresentou documentos que apontam pressão da
Precisa sobre a Agência Sanitária de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e sobre o Ministério
da Saúde.
A diretora negou a pressão
sobre a Anvisa e disse que foram encaminhados para a agência reguladora documentos técnicos sobre a eficácia da Covaxin. Para a senadora, houve empenho do governo federal em
negociar a compra da vacina indiana, mesmo sem aprovação
da Anvisa e do órgão sanitário
da Índia. (Agencia Brasil)

Ribeiro pede apoio
de professores para
retorno às aulas
O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, pediu na quarta-feira (14), durante o lançamento das ações previstas
para o novo ensino médio, o
apoio de professores para o
retorno às aulas dos estudantes brasileiros. “Precisamos
dar uma resposta a nossos jovens no presente e no futuro.
Não podemos abandoná-los
com escolas fechadas”, disse
o ministro.
Durante o evento, foi anunciado o cronograma de implementação do projeto que
abrangerá todas as escolas
públicas e privadas do país. A
implementação do novo ensino médio será feita de forma
progressiva, a partir de 2022,
nas 1ª séries do ensino médio.
De acordo com o Ministério da
Educação (MEC), em 2023 as
mudanças abrangerão as três
séries do ensino médio em
2024.
Segundo Ribeiro, o sucesso na implantação do novo ensino médio também precisará do
apoio dos profissionais da
educação para alcançar seu sucesso. “Eu acredito no projeto
e que, lá na ponta, professores
e diretores e secretários são os
grandes responsáveis para
que esse novo ensino médio
possa acontecer e ser um su-

cesso para os nossos jovens e
para o nosso Brasil”, disse o
ministro.
De acordo com o MEC, a
nova organização do ensino
médio amplia a carga horária
total de 2,4 mil horas para 3 mil
horas. Por meio de uma nova
estrutura curricular, possibilitará a oferta de “diferentes itinerários formativos conforme
o contexto no qual a escola está
inserida e de acordo com as necessidades e interesses dos
estudantes”.
O cronograma apresentado
pelo ministério prevê calendários que ampliarão a carga horária para 1 mil horas anuais
nas unidades escolares de ensino médio; prazos para a implementação dos novos currículos, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e aos itinerários formativos.
Prevê também o estabelecimento de cronogramas referentes aos materiais e recursos
didáticos, via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD),
bem como para atualizações
das matrizes do Ensino Médio
em Tempo Integral (EMTI), do
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da matriz de avaliação do Novo Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). (Agencia Brasil)
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LR & M Properties Empreendimentos e Participações Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ nº 13.677.932/0001-15 e NIRE 35225421495
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam, Luiz Alberto Srur,
brasileiro, divorciado, empresário, RG 4.441.142 SSP/SP, CPF 804.306.518-72, residente e domiciliado
na Cidade de Lisboa, Portugal, Rua Victor Cordon, 31, Duplex 6º Drt, 1200-482, neste ato representado
por seu procurador no Brasil, Sr. Christopher André Lopes Srur, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG 44.290.165-3 SSP/SP e CPF 358.817.148-73, residente e domiciliado no Município
de SP, SP, com endereço comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, no Município de SP, SP,
CEP 04063-000, Renato Lutfalla Srur, brasileiro, casado, empresário, RG 4.992.646 SSP/SP,
CPF 000.065.448-51, residente e domiciliado em Londres, Inglaterra, em Knightsbridge Apartments,
Knightsbridge, 199 apto, 404, SW7 1RH, neste ato representado por sua procuradora no Brasil, Sra.
Anézia Jovita Amâncio de Oliveira, brasileira, casada, gerente financeira, RG 18.421.544-4-SSP/
SP, CPF 107.686.788-03, residente e domiciliada no Município de Santo André, SP, com endereço
comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, Município de SP, SP, CEP 04063-000, Mônica Rosales,
brasileira, divorciada, terapeuta, RG 20.636.782-X SSP/SP, CPF 101.928.978-37, com endereço
comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, no Município de SP, SP, CEP 04063-000 por seu procurador,
Sr. Pablo Srur Rosales, brasileiro, solteiro, administrador, RG 43.769.405-7 SSP/SP, CPF
374.816.438-65, ambos residentes em SP, SP, com endereço comercial na Av. Indianópolis, 673,
Moema, no Município SP, SP, CEP 04063-000; convocam todos os sócios da Sociedade, para
comparecerem à Reunião de Sócios - a ser realizada no dia 27/07/2021, em 1ª chamada às 11h,
necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 11h15min, com
qualquer número, a ser realizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Teams (https://www.
microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in), para deliberar sobre a Ordem do Dia: Destituição e
Eleição de Administradores e a consequente alteração e consolidação do contrato social para refletir
as decisões que forem havidas em referida reunião. Informações Gerais: Participação na Reunião:
Os sócios poderão optar por participar da Reunião por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente
(via atuação remota pelo aplicativo Teams); ou (b) por procurador devidamente constituído (via atuação
remota pelo aplicativo Teams). Os dados de acesso à Reunião via aplicativo Teams serão encaminhados
aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar da Reunião pessoalmente deverá apresentar
documentação que comprove a sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou estatuto social/
contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no caso de
pessoa jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser representado por procurador, além
dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de
mandato. Os sócios deverão encaminhar à Sociedade, por meio do endereço eletrônico: silvia.
salmeron@sjsa.com.br os documentos comprobatórios mencionados nos itens acima, com 3 dias de
antecedência da data designada para realização da Reunião. Os sócios serão comunicados, em até
2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Sociedade, bem como confirmação de sua
validade e eventuais alterações necessárias. SP, 13/07/2021. LR & M Properties Empreendimentos
e Participações Ltda. Sócios: Luiz Alberto Srur - Por: Christopher André Lopes Srur. Renato Lutfalla
Srur - Por: Anézia Jovita Amâncio de Oliveira. Monica Rosales - Por: Sr. Pablo Srur Rosales.
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TRIAX SPC 10 Empreendimentos e Participações Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ nº 17.537.133/0001-02 - NIRE 35227200780
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam, Santa Ana Administração
e Participações Ltda., com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, sala 47,
Moema, CEP 04063-000, CNPJ 08.730.380/0001-21, com seu contrato social devidamente registrado
perante a JUCESP NIRE 35225309971, neste ato representada por seu administrador, Sr. Christopher
André Lopes Srur, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 44.290.165-3 SSP/SP e
CPF 358.817.148-73, residente e domiciliado no Município de SP, SP, com endereço comercial na
Av. Indianópolis, 673, Moema, no Município de SP, SP, CEP 04063-000, e por seu procurador,
Sr. Mário César Roque, brasileiro, casado, contador, RG 9.197.228-SSP/SP e CPF 824.046.408-44,
residente e domiciliado em Limeira, SP, com endereço comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema,
CEP 04063-000, São Joaquim Administração e Participação Ltda., com sede no Município de SP,
SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, sala 48, Moema, CEP 04063-000, CNPJ 59.104.984/0001-01,
com seu contrato social devidamente registrado perante a JUCESP NIRE 35224528580, neste ato
representada por seu administrador, Sr. Christopher André Lopes Srur, e por seu procurador,
Sr. Mário César Roque; ambos acima qualificados, convocam todos os sócios da Sociedade, para
comparecerem à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia 27/07/2021, em 1ª chamada às
12h, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em segunda chamada às
12h15min, com qualquer número, a ser realizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Teams
(https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in), para deliberar sobre a Ordem do Dia:
Destituição e Eleição de Administradores e a consequente alteração e consolidação do contrato social
para refletir as decisões que forem havidas em referida reunião. Informações Gerais: Participação na
Reunião: Os sócios poderão optar por participar da Reunião por uma das seguintes formas:
(a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Teams); ou (b) por procurador devidamente
constituído (via atuação remota pelo aplicativo Teams). Os dados de acesso à Reunião via aplicativo
Teams serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar da Reunião
pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove a sua identidade, com foto, no caso
de pessoa física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua
representação legal, no caso de pessoa jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser
representado por procurador, além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado
também o instrumento de mandato. Os sócios deverão encaminhar à Sociedade, por meio do endereço
eletrônico: silvia.salmeron@sjsa.com.br os documentos comprobatórios mencionados nos itens acima,
com 3 dias de antecedência da data designada para realização da Reunião. Os sócios serão
comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Sociedade, bem como
confirmação de sua validade e eventuais alterações necessárias. SP, 13/07/2021. Triax Spc 10
Empreendimentos e Participações Ltda. Sócios: Santa Ana Administração e Participações Ltda.
Por: Christopher André Lopes Srur. Por: Mário César Roque. São Joaquim Administração e Participação
Ltda. Por: Christopher André Lopes Srur. Por: Mário César Roque.

TRIAX SPC 50 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (“SOCIEDADE”)
CNPJ nº 19.904.027/0001-37 e NIRE 35228255669
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
O sócio representando 90% do capital social da Sociedade, ou seja, São Joaquim Administração e
Participação Ltda., com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, sala 48, Moema,
CEP 04063-000, CNPJ 59.104.984/0001-01, com seu contrato social devidamente registrado perante a JUCESP
- NIRE 35224528580, neste ato representada por seu administrador, Sr. Christopher André Lopes Srur,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 44.290.165-3 SSP/SP e CPF 358.817.148-73, residente
e domiciliado no Município de SP, SP, com endereço comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, no Município
de SP, SP, CEP 04063-000, e por seu procurador, Sr. Mário César Roque, brasileiro, casado, contador,
RG 9.197.228-SSP/SP e CPF 824.046.408-44, residente e domiciliado em Limeira, SP, com endereço comercial
na Av. Indianópolis, 673, Moema, CEP 04063-000, convocam todos os sócios da Sociedade, para comparecerem
à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia 27/07/2021, em 1ª chamada às 13h, necessitando a presença
dos titulares de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 13h15min, com qualquer número, a ser realizada
única e exclusivamente por meio do aplicativo Teams (https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in),
para deliberar sobre a Ordem do Dia: Destituição e Eleição de Administradores e a consequente alteração e
consolidação do contrato social para refletir as decisões que forem havidas em referida reunião. Informações
Gerais: Participação na Reunião: Os sócios poderão optar por participar da Reunião por uma das seguintes
formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Teams); ou (b) por procurador devidamente
constituído (via atuação remota pelo aplicativo Teams). Os dados de acesso à Reunião via aplicativo Teams
serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar da Reunião pessoalmente
deverá apresentar documentação que comprove a sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou
estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no caso
de pessoa jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser representado por procurador, além dos
documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato. Os sócios
deverão encaminhar à Sociedade, por meio do endereço eletrônico: silvia.salmeron@sjsa.com.br os documentos
comprobatórios mencionados nos itens acima, com 3 dias de antecedência da data designada para realização
da Reunião. Os sócios serão comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela
Sociedade, bem como confirmação de sua validade e eventuais alterações necessárias. SP, 13/07/2021.
Triax SPC 50 Empreendimentos e Participações Ltda. Sócio: São Joaquim Administração e Participação
Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur, Por: Mário César Roque.

TRIAX URBANISMO LTDA. (“SOCIEDADE”)
CNPJ/MF nº 18.364.743/0001-06 - NIRE 35227614762
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam, Santa Ana Administração e
Participações Ltda., com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, sala 47, Moema,
CEP 04063-000, CNPJ 08.730.380/0001-21, com seu contrato social devidamente registrado perante a
JUCESP - NIRE 35225309971, neste ato representada por seu administrador, Sr. Christopher André Lopes
Srur, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 44.290.165-3 SSP/SP e CPF 358.817.148-73,
residente e domiciliado no Município de SP, SP, com endereço comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema,
no Município de SP, SP, CEP 04063-000, por seu procurador, Sr. Mário César Roque, brasileiro, casado,
contador, RG 9.197.228-SSP/SP e CPF 824.046.408-44, residente e domiciliado em Limeira, SP, com endereço
comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, CEP 04063-000, São Joaquim Administração e Participação
Ltda., com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, sala 48, Moema, CEP 04063-000,
CNPJ 59.104.984/0001-01, com seu contrato social devidamente registrado perante a JUCESP - NIRE
35224528580, neste ato representada por seu administrador, Sr. Christopher André Lopes Srur, por seu
procurador, Sr. Mário César Roque, ambos acima qualificados, convocam todos os sócios da Sociedade,
para comparecerem à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia 27/07/2021, em 1ª chamada às 14h,
necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 14h15min, com qualquer
número, a ser realizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Teams (https://www.microsoft.com/
pt-br/microsoft-teams/log-in), para deliberar sobre a Ordem do Dia: Destituição e Eleição de Administradores
e a consequente alteração e consolidação do contrato social para refletir as decisões que forem havidas em
referida reunião. Informações Gerais: Participação na Reunião: Os sócios poderão optar por participar da
Reunião por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Teams); ou (b)
por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Teams). Os dados de acesso à
Reunião via aplicativo Teams serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar
da Reunião pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove a sua identidade, com foto, no
caso de pessoa física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua
representação legal, no caso de pessoa jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser representado
por procurador, além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o
instrumento de mandato. Os sócios deverão encaminhar à Sociedade, por meio do endereço eletrônico: silvia.
salmeron@sjsa.com.br os documentos comprobatórios mencionados nos itens acima, com 3 dias de
antecedência da data designada para realização da Reunião. Os sócios serão comunicados, em até 2 dias,
do recebimento por e-mail da documentação pela Sociedade, bem como confirmação de sua validade e
eventuais alterações necessárias. SP, 13/07/2021. Triax Urbanismo Ltda. Sócios: Santa Ana Administração
e Participações Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur, Por: Mário César Roque; São Joaquim Administração
e Participação Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur, Por: Mário César Roque.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24 - NIRE 35300384466
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Julho de 2021
1.Data, Horário e Local: Aos 13 (treze) dias de julho de 2021, às 9h, na sede social da Ambipar Participações e declaração de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, data de eventual amortização
Empreendimentos S.A. na Avenida Pacaembu, nº 1.088, sala 09, Pacaembu, CEP 01234-000, na cidade de São extraordinária ou data de um eventual resgate antecipado (exclusive), o que ocorrer primeiro. Os Juros
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Remuneratórios serão calculados de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (t) Pagamento
artigo 14, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, em função da participação de todos os membros do da Remuneração das Debêntures: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, amortização
Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Tércio Borlenghi Junior; Secretária: Alessandra Bessa Alves de extraordinária ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem
Melo. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a realização, pela previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios das Debêntures serão pagos semestralmente a partir
Companhia, da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Data de Emissão, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão; (u) Amortização do Valor Nominal
com garantia adicional ﬁdejussória, em série única, da Companhia, no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos Unitário Atualizado: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, amortização extraordinária
milhões de reais) na Data de Emissão (conforme deﬁnido abaixo) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores de Emissão, observado o prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses contados da Data de Emissão (exclusive),
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, o saldo Valor Nominal Unitário será amortizado em 4 (quatro) parcelas anuais consecutivas, nas datas a serem
respectivamente), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, nos termos do “Instrumento previstas na Escritura de Emissão; (v) Encargos Moratórios: sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ﬁcarão sujeitos,
Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços independentemente de aviso ou notiﬁcação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão
Restritos de Distribuição, da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.” (“Escritura de Emissão”) a ser de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata temporis, desde a data do inadimplemento
celebrado entre a Companhia, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois
Fiduciário”), a Environmental ESG Participações S.A. (“Environmental ESG”) e a Emergência Participações S.A. por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (w) Classiﬁcação de Risco: a Companhia
(“Emergência Participações” e, quando em conjunto com a Environmental ESG, as “Fiadoras”); (ii) a autorização e deverá contratar e manter contratada até a Data de Vencimento, às suas expensas, pelo menos uma agência de
delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar classiﬁcação de risco a ser escolhida entre aquelas a serem deﬁnidas na Escritura de Emissão (“Agência de
todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Classiﬁcação de Risco”), para realizar a classiﬁcação de risco (rating) das Debêntures. O primeiro relatório da
Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação de instituição integrante do sistema de distribuição Agência de Classiﬁcação de Risco deverá ser apresentado em até 6 (seis) meses contados da Data de Emissão,
de valores mobiliários para intermediação da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), podendo, para tanto, negociar sendo que a classiﬁcação de risco (rating) das Debêntures deverá ser atualizada anualmente até a Data de
e ﬁxar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço, bem como celebrar o contrato de distribuição Vencimento. (x) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures; (y) Resgate
das Debêntures (“Contrato de Distribuição”); (b) contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar o
mas não se limitando, o banco liquidante ou agente de liquidação, o escriturador, a agência de classiﬁcação de resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures,
risco, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão - Balcão B3 (“B3”), o Agente Fiduciário, e o(s) assessor(es) legal(is) (em mediante o pagamento de prêmio aos Debenturistas, de acordo com os termos e condições a serem previstos na
conjunto, “Prestadores de Serviços”), podendo, para tanto, negociar e ﬁxar o preço e as condições para a respectiva Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). O valor a ser pago em relação a cada uma das
prestação do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; e (c) Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total será equivalente (i) ao Valor Nominal Unitário ou o saldo
discussão, negociação, deﬁnição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures, da Oferta Restrita, bem do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis,
como a celebração da Escritura de Emissão e do Contrato de Distribuição e seus respectivos eventuais aditamentos, desde a Data de Início da Rentabilidade ou data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior
ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; (ii) (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total, (iii) dos
autorização para a Environmental ESG prestar ﬁança em garantia das obrigações assumidas pela Companhia no Encargos Moratórios, se houver, e (iv) de um prêmio equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano,
âmbito da Emissão; (iii) autorização para a Emergência Participações prestar ﬁança em garantia das obrigações incidente sobre os montantes indicados nas alíneas (i) e (ii) acima, considerando o prazo remanescente entre a
assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão; e (iv) ratiﬁcação de todos os atos praticados pelas Fiadoras e data do Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento das Debêntures, calculado de acordo com a
pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a consecução das deliberações mencionadas fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (z) Amortização Extraordinária: a Companhia poderá, a seu
acima. 5. Deliberações: Instalada a reunião e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do exclusivo critério, a qualquer momento, realizar a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures,
dia, o Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, mediante o pagamento de prêmio aos Debenturistas, de acordo com os termos e condições a serem previstos na
deliberou, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas: (i) nos termos do artigo 59 da Lei Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Parcial”). Por ocasião da Amortização Extraordinária Parcial, o
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), aprovar a realização valor devido pela Companhia será equivalente (i) ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário,
da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições principais: a) Número da conforme o caso, acrescido (ii) dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis, desde a Data de Início da
Emissão: a Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: a Rentabilidade ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), conforme o
Emissão será realizada em série única; (c) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de caso, até a data do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária Parcial, (iii) dos Encargos Moratórios, se
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (d) Data de houver, e (iv) de um prêmio equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, incidente sobre os
Emissão: para todos os ﬁns e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será aquela deﬁnida na Escritura montantes indicados nas alíneas (i) e (ii) acima, considerando o prazo remanescente entre a data Amortização
de Emissão (“Data de Emissão”); (e) Data de Início da Rentabilidade: para todos os ﬁns e efeitos legais, a data Extraordinária Parcial e a Data de Vencimento das Debêntures, calculado de acordo com a fórmula a ser prevista
de início da rentabilidade será a primeira Data de Integralização (conforme deﬁnido abaixo) (“Data de Início da na Escritura de Emissão; (aa) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério,
Rentabilidade”); (f) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debêntures no âmbito da realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente
Emissão; (g) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de cancelamento das Debêntures resgatadas, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção,
R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (h) Prazos e Datas de Vencimento das Debêntures: ressalvadas assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures
as hipóteses de resgate antecipado ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 6 (seis) anos de Resgate Antecipado Facultativo Total”). O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por
contados da Data de Emissão; (i) Destinação dos Recursos: os recursos captados por meio da Emissão serão seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total corresponderá ao Valor
utilizados pela Companhia, integral e exclusivamente, para recomposição do caixa da Companhia; (j) Depósito Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures objeto do resgate, conforme o caso,
para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição acrescido (i) dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade ou
pública no mercado primário, por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada ﬁnanceiramente por meio da B3; e (ii) negociação no efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total; e (ii) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a
mercado secundário, observado o disposto na Escritura de Emissão, por meio do CETIP21 – Títulos e Valores ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, que não poderá ser negativo; (bb) Aquisição
Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas ﬁnanceiramente Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, observadas as restrições de
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (k) Colocação e Procedimento de Distribuição: as negociação e prazos previstos na Instrução CVM 476, o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades
Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia por Ações e os termos e condições da Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020 e, ainda, condicionado ao
ﬁrme de colocação, a ser prestada pelo Coordenador Líder, com relação à totalidade das Debêntures, no valor de aceite do respectivo Debenturista vendedor, adquirir as Debêntures, devendo tal fato constar do relatório da
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições administração e das demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, desde que observadas as regras expedidas pela
regulamentares aplicáveis, com a intermediação do Coordenador Líder, de acordo com os termos e condições a CVM; (cc) Garantia Fidejussória: em garantia do ﬁel, integral e pontual pagamento das obrigações assumidas
serem previstos no Contrato de Distribuição, tendo como público alvo investidores proﬁssionais, conforme deﬁnidos pela Companhia no âmbito da Emissão, as Fiadoras, de forma irrevogável e irretratável, prestarão garantia
no artigo 11 da Resolução CVM n° 30, de 11 de maio de 2021 (“Resolução CVM 30” e “Investidores Proﬁssionais”, ﬁdejussória, na forma de ﬁança, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, assumindo,
respectivamente). Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores independentemente de qualquer condição, a condição de ﬁadoras, principais pagadoras e responsáveis,
Proﬁssionais, sendo possível a subscrição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Proﬁssionais; (l) Distribuição solidariamente entre si e com a Companhia, pelo pagamento integral das obrigações assumidas pela Companhia
Parcial: não será admitida a distribuição parcial das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita; (m) Forma, Tipo e no âmbito da Emissão, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão; (dd) Vencimento Antecipado:
Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão observados os prazos de cura, quando aplicáveis, as Debêntures estarão sujeitas a diversas hipóteses vencimento
de cautelas ou certiﬁcados, e, para todos os ﬁns de direito, a titularidade delas será comprovada pelo extrato de antecipado automático e não automático, a serem previstas na Escritura de Emissão; e (ee) Demais Condições:
conta de depósito emitido pelo escriturador. Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade todas as demais condições e regras especíﬁcas relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na
das Debêntures, o extrato emitido pela B3, em nome do Debenturista, quando as Debêntures estiverem custodiadas Escritura de Emissão. (ii) aprovar a autorização e delegação de poderes à Diretoria da Companhia para, direta ou
eletronicamente na B3; (n) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas e indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, durante o prazo de distribuição das convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação do
Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8° da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação Coordenador Líder para a intermediação da Oferta Restrita, podendo, para tanto, negociar e ﬁxar o preço e as
aplicáveis à B3, pelo seu: (i) Valor Nominal Unitário na primeira data de integralização (“Data de Integralização”); ou condições para a respectiva prestação do serviço, bem como celebrar o Contrato de Distribuição; (b) contratação
(ii) pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido de Juros Remuneratórios (conforme abaixo deﬁnido), calculado de Prestadores de Serviços, podendo, para tanto, negociar e ﬁxar o preço e as condições para a respectiva prestação
forma pro rata temporis, desde a Data de Início de Rentabilidade até a data da sua efetiva subscrição e integralização, do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão,
caso sejam subscritas e integralizadas após a primeira Data de Integralização (“Preço de Subscrição”). O Preço de negociação, deﬁnição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures, e/ou da Oferta Restrita (especialmente
Subscrição poderá contar com ágio ou deságio na Data da Integralização, desde que ofertados em igualdade de os índices ﬁnanceiros, os prêmios de resgate ou amortização extraordinária e/ou a qualiﬁcação, prazos de curas,
condições aos investidores em cada Data de Integralização; (o) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, limites ou valores mínimos (thresholds), especiﬁcações, ressalvas e/ou exceções referentes aos eventos de
ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (p) Espécie: as Debêntures serão da espécie vencimento antecipado das Debêntures), bem como a celebração da Escritura de Emissão e do Contrato de
quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, com garantia adicional ﬁdejussória; (q) Distribuição e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos
Local de Pagamento: os pagamentos a que ﬁzerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando- no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; (iii) autorizar a Environmental ESG (a) a outorgar garantia
se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na ﬁdejussória em forma de ﬁança, em caráter irrevogável e irretratável, em garantia de todas as obrigações principais
B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo escriturador, para as Debêntures que eventualmente não estejam e acessórias assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão; e (b) os seus diretores e/ou procuradores a
custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição ﬁnanceira contratada para este ﬁm, ou celebrar os documentos e instrumentos contratuais necessários para tanto, incluindo, sem limitação a Escritura de
ainda na sede da Companhia, se for o caso.; (r) Atualização Monetária das Debêntures: o Valor Nominal Unitário Emissão; (iv) autorizar a Emergência Participações (a) a outorgar garantia ﬁdejussória em forma de ﬁança, em
das Debêntures não será atualizado monetariamente; (s) Remuneração das Debêntures: sobre o Valor Nominal caráter irrevogável e irretratável, em garantia de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a Companhia no âmbito da Emissão; e (b) os seus diretores e/ou procuradores a celebrar os documentos e
100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósito Interﬁnanceiro instrumentos contratuais necessários para tanto, incluindo, sem limitação a Escritura de Emissão; e (v) ratiﬁcar
de um dia, “over extra grupo” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e todos os atos praticados pelas Fiadoras e pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito das
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário deliberações acima. 6. Encerramento: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o
disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro
2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Mesa:
Úteis (“Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis Presidente: Tércio Borlenghi Junior; Secretária: Alessandra Bessa Alves de Melo; 8. Membros do Conselho de
decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Administração: Tércio Borlenghi Junior; Onara Oliveira de Lima; Yuri Brancaglion Keiserman; José Carlos de
Debêntures, desde a Data de Início da Rentabilidade, ou data de pagamento dos Juros Remuneratórios Souza; Marcos de Mendonça Peccin. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo,
imediatamente anterior (inclusive) até a data de pagamento dos Juros Remuneratórios em questão, data de 13 de julho de 2021. Tércio Borlenghi Junior - Presidente; Alessandra Bessa Alves de Melo - Secretária.

Gratia S/A Administração e Participações
CNPJ nº 07.362.880/0001-95 - NIRE n.º 35300327560
Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 26 de Maio de 2021.
Aos 26/05/2021, às 15 hs, na sede social no Município de São Paulo, Estado de SP. Presença: Antonio Domingos Fasolari e Vera Lúcia
Lustre Fasolari, acionistas representando 100% do capital social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente - Antonio Domingos
Fasolari; Secretária - Vera Lúcia Lustre Fasolari. Deliberações, todas aprovadas por unanimidade: AGO, (i) foram aprovados, sem
ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2020, publicados
na edição de 22/05/2021, do jornal DOESP e do jornal O Dia SP, os quais estiveram à disposição dos Srs. Acionistas com a devida
antecedência legal, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios previstos nos termos do §4º do artigo 124 e §4º do artigo 133 da
Lei n. 6.404/76; (ii) o lucro líquido do exercício de 2020, no valor de R$ 1.218.263,99, foi integralmente transferido para conta de Reserva
de Lucros (lucros acumulados); (iii) os acionistas determinaram que no exercício de 2021 os Diretores sejam remunerados mediante pró
labore, cujo limite global para o exercício ficou estabelecido em R$ 500.000,00; e (iv) os acionistas deliberaram sobre a reeleição da atual
diretoria para um mandato de 03 anos, cujos mandatos se encerrarão por ocasião da AGO que será realizada no primeiro semestre de
2024, para aprovação das demonstrações financeiras do ano de 2023, os reeleitos são: Antonio Domingos Fasolari, RG nº 5.030.721SSP/SP, CPF nº 804.380.598-91; Vera Lúcia Lustre Fasolari, RG nº 6.627.368, CPF nº 897.346.968-15, todos com endereço comercial
nesta Capital. AGE: (único item) Deliberou-se que para facilitar os atos administrativos e comerciais, se faz necessário atualizar o
quadro societário, em especial a “Ficha Cadastral JUCESP, para constar no quadro de TITULAR, que Antonio Domingos Fasolari, RG nº
5.030.721-SSP/SP e CPF nº 804.380.598-91, é titular de 50% das ações e a Vera Lúcia Lustre Fasolari, RG nº 6.627.368 e CPF nº
897.346.968-15, é detentora de 50% das ações, constituindo-se assim como os únicos acionistas, todas registradas às fls. 02 a 04 do
Livro nº 01, de “Registro de Ações Nominativas”, autenticado sob o nº 86571, em 30/05/2006. Nada mais. Mesa: Antonio Domingos
Fasolari - Presidente da Mesa; Vera Lúcia Lustre Fasolari - Secretária da Mesa. Acionistas: Antonio Domingos Fasolari - Vera Lúcia
Lustre Fasolari. Jucesp nº 309.350/21-9 em 30/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
CNPJ/MF nº 60.665.981/0010-09 (Filial) - NIRE 53.900.350.826
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 04 de Novembro de 2020
(Lavrada em forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Realizada em 04 de novembro de 2020, às 10:00 horas, no escritório administrativo da União
Química Farmacêutica Nacional S.A. (“União Química” ou “Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º
andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos
membros da diretoria da Companhia. Presença: Presentes todos os membros da diretoria da Companhia. Composição
da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada pela Dra. Karine Camargo Benez. Ordem Do
Dia: Deliberar sobre a (i) alteração das atividades da filial da União Química, inscrita no CNPJ 60.665.981/0010-09, NIRE
53.900.350.826; e (ii) retificação do endereço da filial. Deliberações: Dando início aos trabalhos da presente Reunião de
Diretoria, o Presidente da Mesa fez ampla exposição da situação da sociedade e da necessidade de ampliar suas
atividades e aparelhar-se para melhor atender ao seu crescente desenvolvimento, inclusive a necessidade de incluir
novas atividades na filial da União Química, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.665.981/0010-09, NIRE 53.900.350.826,
estabelecida na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Trecho 01, Conjunto 4, Lote 02, Polo de Desenvolvimento
Juscelino Kubitschek, CEP 72549-520, visando acrescentar ao rol de atividades: a) Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano; b) Fabricação de produtos farmoquímicos; c) Fabricação de preparações farmacêuticas; e
d) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. e (ii) retificar o endereço da referida filial, que, por
equivoco, deixou de constar o logradouro e complemento completo “Tr 1 Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek,
s/nº, Conjunto 4, Lote 02”. Desta forma, o endereço completo da filial deve ser considerado o seguinte: Trecho Tr 1 Polo
de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek, s/nº, Conjunto 4, Lote 02, CEP 72549-520, Santa Maria, Brasília, DF. Tendo
por base a exposição do Sr. Presidente e a proposta apresentada, colocado em votação, foi aprovada por unanimidade
pela Diretoria as alterações acima expostas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso
da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta
lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel
daquela transcrita em livro próprio. São Paulo, 04 de novembro de 2020. Mesa: Fernando de Castro Marques - DiretorPresidente. Karine Camargo Benez - Secretária. Membros da Diretoria: Fernando de Castro Marques - DiretorPresidente. José Luiz Junqueira Simões - Diretor Vice-Presidente. Paula Melo Suzana Gomes - Diretora Vice-Presidente.
Vagner Nogueira - Diretor Vice-Presidente. Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire - Diretor. Alexandre Guilherme
Marques Pinto - Diretor. JUCESP nº 528.392/20-7 em 08/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CONDOMÍNIO GARAGEM AUTOMÁTICA REPÚBLICA
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convidamos os senhores condôminos a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 29 de julho de 2021,
às 10:00 horas em primeira convocação e às 10:30 horas em segunda convocação, à Rua Aurora, 990, nesta capital, para
tratar da seguinte ordem do dia: 1) Prestação de Contas de exercício 2021; 2) Re/Ratiﬁcação de Pendências das Assembleias
2020 e 2021; 3) Eleição de Membro do Conselho Consultivo; 4) Rateio Extra de Contas Condominiais; 5) Assuntos Gerais.
São Paulo, 14 de julho de 2021. Maria Lucia Borges Pereira - Síndica
VIGOR ALIMENTOS S.A. - CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 08/06/2021. Data, Hora e Local: Aos 08/06/2021, às 11h, na sede social da
Vigor Alimentos S.A., localizada em SP/SP, na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900 (“Companhia”).
Mesa: Luis Henrique Gennari - Presidente; Paula Nogueira Andrade Cunha - Secretária. Convocação e Presença: Dispensadas
as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. Ordem
do Dia: Deliberar sobre o encerramento das atividades da filial da Companhia localizada Rod. Cesário José de Castilho
(SP-321), s/n - sala 01 Km 358 960m, Distrito Jacuba, CEP 17160-000, Bairro Cabeceira do Ribeirão Bonito, Arealva, SP,
CNPJ 13.324.184/0027-26. Deliberações: Os Diretores aprovaram, por unanimidade, o encerramento das atividades da filial
da Companhia localizada Rod. Cesário José de Castilho (SP-321), s/n - sala 01 Km 358 900m, Distrito Jacuba, CEP 17160000, Bairro Cabeceira do Ribeirão Bonito, Arealva, SP, CNPJ 13.324.184/0027-26. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
Mesa: Luis Henrique Gennari-Presidente; Paula Nogueira Andrade Cunha - Secretária. Diretores Presentes: Luis Henrique
Gennari e Emerson Paiva Inácio. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. SP, 08/06/2021. Paula
Nogueira Andrade Cunha - Secretária. JUCESP 280.278/21-4 em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ^͘͘

CNPJ Nº 48.663.421/0001-29 - NIRE Nº 35.300.011.520
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PERKONS S/A
CNPJ nº 82.646.332/0001-02
NIRE nº 41300020728
ATA DA 47ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 05 de Julho de 2.021. HORA: 14:00h (quatorze horas). LOCAL: Na sede da companhia
na Rua Inajá, nº 366, Centro, em Pinhais, Estado do Paraná. CONVOCAÇÃO: Cartas-convites
aos acionistas, expedidas com a antecedência legal. PRESENÇAS: Acionistas representando
a totalidade (100%) do capital social, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas.
PUBLICAÇÕES: Dispensadas as publicações diante do comparecimento de 100% (cem por
cento) dos acionistas. ORDEM DO DIA: a) autorização para capitação de empréstimo junto ao
Banco, conforme preconiza o item (o) do artigo 10, Capitulo IV, e alínea “a”, parágrafo 4º, do
artigo 14, Capitulo V – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, do ESTATUTO
CONSOLIDADO, data de 12 de Novembro de 2018. MESA: Presidente: Walter Alberto Mitt
Schause, Secretário: Luiz Gustavo Cunha de Oliveira Campos. CONSIDERAÇÕES: a) Os
acionistas presentes aprovaram por unanimidade, a autorização para operações de empréstimos
e/ou financiamentos, junto ao Banco Santander, na modalidade de capital de giro, Hedge, Swap,
NDF, empréstimos externos vinculados a legislação 4131 ou de captação via Fixed Rate Note
e outras operações de proteção cambial em até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), cabendo
a qualquer um dos diretores assinarem isoladamente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos
os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em alta
voz e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por mim,
Regis Eidi Nishimoto, Secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente e pelos acionistas presentes.
[Certifico que a presente é cópia fiel da ata lançada no Livro de Atas da Companhia].
Curitiba, 05 de Julho de 2021.
WALTER ALBERTO M. SCHAUSE
LUIZ GUSTAVO C. O. CAMPOS
Presidente da Assembleia
Secretário da Assembleia
Registrado na JUCEPAR sob nº 14398455 em 07/07/2021 , Leandro Marcos Raybel Biscais
- Secretário Geral
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CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88 - NIRE 35.300.379.527- Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25.06.2021
1. Data, hora, local: 25.06.2021, 08hs, na sede da Companhia, Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, sala 6,
04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia,
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127, Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em
face da presença da Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do §4º, artigo 124
da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia; (ii) o aumento do capital social de sua controlada
Companhia de Participações em Concessões (“CPC”); e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
6. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões,
deliberou: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA; 6.2.
Aprovar o aumento de capital social no valor de R$ 35.250.000,00 com a emissão de 35.250.000 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas por sua única acionista a CCR S.A., em
moeda corrente nacional até 31/12/2021, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando
o capital de R$ 501.908.471,00 para R$ 537.158.471,00. 6.3. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima,
alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a
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QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021
VRRF PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/MF nº 29.955.714/0001-35 - NIRE. 35.235.201.064 - Convocação de Reunião
Extraordinária - Renata Sandoli Berçot, RG 30.369.865-2 SSP/SP e CPF 299.756.718-10, Fernanda Sandoli Silva,
RG 30.369.866 SSP/SP e CPF 316.886.188-05 e Raphael Sandoli Silva, RG 30.369.871 SSP/SP e CPF 419.792.89808; Ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP. No uso de suas atribuições, Convocam a sócia Vanessa Del Bel
Belluz, brasileira, solteira, psicóloga, RG 24.725.351 SSP/SP e CPF 213.072.138-98, para a Reunião Extraordinária, a
ser realizada na Rua Guapiaçu, 312, Vila Clementino, São Paulo/SP, no dia 10 de Agosto de 2021, às 10:00 horas, a ﬁm
de tratarem da seguinte ordem do dia: (a) dissolução da sociedade, em conformidade com a legislação vigente. São Paulo,
13 de Julho de 2021. Renata Sandoli Berçot, Fernanda Sandoli Silva, Raphael Sandoli Silva

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1001536-30.2017.8.26.0100 Classe – Assunto: Interdição - Tutela e
Curatela Requerente: José Derli da Costa e outro Requerido: Mauro Freire da Costa EDITAL PARA CONHECIMENTO
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MAURO FREIRE DA COSTA, REQUERIDO POR JOSÉ
DERLI DA COSTA E OUTRO - PROCESSO Nº1001536-30.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina Agostini Spadoni, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
27 de novembro de 2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de MAURO FREIRE DA COSTA, CPF 281.174.148-80,
declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, os senhores José Derli da Costa e Jumara de Fátima Freire da Costa. 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 24 de maio de 2021.
15 e 16/07
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1018537-28.2017.8.26.
0100 (U-308)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, José Gomes Valente,
Anísia Feijó Valente, Clodovan Pedrosa de Vasconcelos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que George Santos de Jesus ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Duarte Ramos Furtado, 44, Jardim Aracati - São
Paulo - SP., com área de 250,00ms2., contribuinte sob o nº. 164.073.0033-8, 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.
[15,16]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1041510-06.2019.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da
24ªVara Cível,do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Orlando Parada Vaca CPF 770.356.077-49, que Hospital Alemão Oswaldo Cruz ajuizou ação monitória,
para cobrança de R$ 626.640,31 (abril/2019), referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças,
com Termo de Esclarecimento de Internação e Responsabilidade. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com
isenção de custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título
executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021. [15,16]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052492-89.2013.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Tamara Hochgreb
Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Roberto Goyano CPF: 526.416.608-06, que nos autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial, requerida por Associação Nobrega de Educação e Assistência Social
CNPJ: 33.544.370/0001-49 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) foi deferida a intimação do bloqueio
realizado sobre a quantia de R$ 5.399,06 pelo sistema SISBAJUD (fls. 392/394 dos autos). Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de levantamento. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18
de maio de 2021.
15 e 16/07
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007587-71.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda Executado:
Roberta Ribeiro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007587-71.2019.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira
França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTA RIBEIRO, CPF: 136.421.188-28, RG: 26.117.070-3, que
SOCIEDADE PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 6.938,04, referente ao não pagamento da prestação dos serviços educacionais,
período de maio a dezembro ano letivo de 2018, da aluna Daniele Ribeiro. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2021.
15 e 16/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0007409-86.2021.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Locação de Imóvel Exequente: João Batista Alves Executado: Hossein Sajedi Pirbazari EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007409-86.2021.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HOSSEIN
SAJEDI PIRBAZARI, CPF nº 844.525.105-82 que João Batista Alves ajuizou-lhe ação de despejo por falta de
pagamento, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença. Encontrando-se o executado em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
efetue o PAGAMENTO do débito de R$ 179.794,04 (valores em 24/02/2021), sob pena de incidência de multa de
10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2021.
15 e 16/07

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021

INSTITUTO INTERCEMENT
Pelo desenvolvimento
comunitário

CNPJ nº 23.781.046/0001-90
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Sócios: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, colocando-se à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
São Paulo, 07 de julho de 2021
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários
Outros créditos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

2020

2019

Passivo
Circulante
2.830.412 1.997.855 Fornecedores e contas a pagar
78.838
65.235 Salários e encargos sociais a pagar
2.909.250 2.063.090 Impostos e contribuições a recolher
Antecipação de recursos
58.414
56.176
Partes relacionadas
759.300
681.312
1.419
2.839 Total do passivo circulante
939
985 Patrimônio Líquido
820.072
741.312 Patrimônio Social
3.729.322 2.804.402 Total do Passivo e Patrimônio Social
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2020

2019

9.607
32.569
80.262
177.032
18.039
28.385
370.032
89.189
–
310.703
477.940
637.878
3.251.382 2.166.524
3.251.382 2.166.524
3.729.322 2.804.402

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais - R$)

2020

Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Deficit do exercício
Absorção do deficit do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Superávit do exercício
Absorção do superavit do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2020

Superavit/Deficit do exercício

A

1.084.858 (806.777)

Depreciação e amortização
Juros, encargos e variações cambiais provisionados

Outros Créditos
Total
2.973.301
(806.777)
–
2.166.524
1.084.858
–
3.251.382

1.465

1.465

(86.057)

(31.589)

(300.900)

–

(17.574)

139.918

m
W m
m
m

2019
(957.428)

151.506
(9.712)
141.794
1.084.858

160.720
(10.069)
150.651
(806.777)

Fornecedores

(22.962)

(15.799)

Salários e encargos

(96.770)

14.270

Impostos e contribuições a recolher

(10.346) (295.782)

Recursos antecipados

280.843

m

B

O

Partes relacionadas
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

%

m
m

E
m
m

832.557 (986.788)

m
–

300.900

–

300.900

m
% O
m

m

m
m
%

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa no exercício 832.557 (685.888)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

%
D
m

%
%

m

7.506

1.997.855 2.683.743

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício
2.830.412 1.997.855
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

m
m

% D
m
m
m

%

m

N
m

NELSON NÓBREGA DA COSTA - Contador - CRC 1SP 202165/O-9

A DIRETORIA

A

m

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
2020
943.064

m
m
m
N
V

A
A

Variação nos passivos operacionais:

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT
Para os Exercícios de 31 de Dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais - R$)

m

m m

Ajustes para reconciliar o superavit (deficit) do exercício:

Variação nos ativos operacionais:

Patrimônio Social
Superavit/Deficit Acumulado
2.973.301
–
–
(806.777)
(806.777)
806.777
2.166.524
–
–
1.084.858
1.084.858
(1.084.858)
3.251.382
–
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2020
2019
Receita Bruta
Superavit/Deficit antes do resultado financeiro
Doações e contribuições
4.363.024 3.765.933 Resultado Financeiro
Despesas Operacionais
Receitas
Doações efetuadas em dinheiro e/ou bens materiais
(888.279) (1.478.998)
Despesas
Despesas em apoio técnico e/ou serviços
(782.723) (1.055.996)
(1.748.958) (2.188.367)
Gerais e administrativas
Total das despesas
(3.419.960) (4.723.361) Superavit/Deficit do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019

Pesqu sa
An avea e
Webmo o s
mos a o m smo
pa a comp a de
au omóve s

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Remissão de dívida com partes relacionadas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Para os Exercícios de 31 de Dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais - R$)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

“As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, estão à disposição na sede da Companhia”

m
m
m

J.A Agropecuária e Comercial S.A.

m

20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO ± PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033431-21.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ELAINE FARIA EVARISTO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a VICTOR BENTES OLIVEIRA, CPF 001.729.143-70, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE
SÃO PAULO-CABESP. Encontrando-se o Executado em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
deferida sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito de R$ 24.409,42 (junho/2020), devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 14 de maio de 2021.

10ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1017212-55.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
10ª Vara Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a REGINALDO ALMEIDA SANTOS, CPF 107.475.038-18, que lhe foi proposta uma ação de Execução
por parte de UNIBEL APARELHOS AUDITIVOS LTDA, da quantia de R$ 7.231,77, atualizada até janeiro/2020, referente
ao inadimplemento das parcelas vencidas em 10/08/2015 a 10/12/2015 e 10/01/2016 a 10/04/2016, relativas a aquisição
de um aparelho auditivo. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre ³8P
veículo Renault Logan Expr 16M, Placa PWO 4484, ano fabricação/modelo 2016/2015, chassi nº 93Y4SRD64GJ974050.
No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021.

m
W m
m
m

Lagoa Santa Bárbara Empreendimentos e Participações Ltda. (“Sociedade”)

CNPJ/ME nº 59.472.050/0001-14 - NIRE 35.300.121.651
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021
Data, Hora, Local: 31.03.2021, às 10h, na sede social, Praça da República, 386, São Paulo/SP. apresentado por meio de laudo de avaliação fundamentando suas conclusões (“Laudo de Avaliação”).
Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Carolina Tiney Atalla; Secretário: Jorge 2.3. O critério a ser utilizado para avaliação do patrimônio líquido da J.A. Agropecuária a ser
Augusto Letaif Atalla. Deliberações Aprovadas: Em sede de AGO: (i) O Relatório da parcialmente cindido será o valor contábil dos bens e obrigações integrantes do referido patrimônio,
Administração e das Demonstrações Financeiras, todos referentes aos exercícios encerrados em evidenciados e registrados nos livros contábeis e ﬁscais da Sociedade, tendo por base balanço
31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020, todas elas publicadas no patrimonial levantado na Data Base, exclusivamente para ﬁns da Cisão Parcial. 2.4. O valor líquido
Diário Oﬁcial do Estado do São Paulo, em 1º.04.2021 e no jornal O Dia SP, em 1º a 5.04.2021; (ii) Não total do acervo a ser cindido será de R$ 4.149.960,00, correspondente a parte do acervo patrimonial
há dividendos a distribuir em relação a estes períodos quer pela apuração de prejuízo quer pela global da J.A. Agropecuária, compreendendo ativos devidamente registrados em seus livros
inexistência de lucro contábil ou reserva de lucros para tanto; (iii) A eleição da Sra. Carolina Tiney contábeis e ﬁscais, os quais serão devidamente arrolados e identiﬁcados no respectivo Laudo de
Atalla, brasileira, solteira, economista, RG 28.155.000-1 SSP/SP, CPF/ME 170.999.878.44; e da Sra. Avaliação. 2.4.1. Estima-se que o acervo a ser vertido às Receptoras, a ser conﬁrmado e
Maria Cristina Moreno Atalla Curi, brasileira, casada, do lar, RG 6.621.069 SSP/SP, CPF/ME integralmente identiﬁcado no competente Laudo de Avaliação a ser apresentado na Data do Evento,
245.516.528-06, ambas residentes em São Paulo/SP; para exercerem o cargo de Diretoras, com compreenderá as seguintes contas: (a) Ativo: 11 propriedades rurais de titularidade da J.A.
mandato de 1 ano, iniciando-se nesta data, quando as Diretoras assinam o termo de posse, o qual Agropecuária, no valor contábil total de R$ 4.149.960,00, devidamente contabilizados no ativo da
será lavrado em livro próprio arquivado na sede da Companhia, e permanecendo no exercício dos J.A. Agropecuária e identiﬁcadas no Laudo de Avaliação; e (b) Passivo: parte da rubrica do capital
respectivos cargos até a realização da Assembleia Geral que deliberar pela eleição de novos social no valor de R$ 4.149.960,00. III. Variações Patrimoniais e Solidariedade: 3.1. Nos termos
Diretores. (iv) As Diretoras ora eleitas também declaram, sob as penas da Lei, que não estão do artigo 224, III da Lei das S/A, as variações patrimoniais veriﬁcadas em relação ao acervo a ser
impedidas de exercer atividades mercantis. (v) Os cargos remanescentes da Diretoria ﬁcarão vagos e cindido que ocorrerem após a Data Base serão integralmente atribuídas às Receptoras, conforme o
que a eleição de novos membros será feita oportunamente. Em sede de AGE: (i) O “Protocolo e bem vertido a cada uma delas, que assumirão todas as eventuais superveniências ou insuﬁciências,
Justiﬁcação Para Cisão Parcial da J.A Agropecuária e Comercial S.A. com Versão do Acervo ativas ou passivas. 3.2. Nos termos do quanto previsto no artigo 233, parágrafo único da Lei das S/A,
Patrimonial Cindido para Novas Sociedades”, celebrado pela administração da Companhia, em a J.A. Agropecuária e as Receptoras não serão solidárias entre si, cabendo reponsabilidade às
29.03.2021, com a consequente cisão parcial de parte de seu patrimônio e versão para as sociedades Receptoras apenas em relação ao acervo absorvido em função da presente Cisão Parcial. 3.3.
(a) M.L.A Holdings Eireli, com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 18.545.629/0001-82, JUCESP NIRE Caberá aos administradores das Partes, quando da deliberação e aprovação, da Cisão Parcial, tomar
35.600.224.405 (“M.L.A Holdings”); (b) JPB Holdings Eireli, com sede em Jau/SP, CNPJ/ME todas a medidas para promover a publicação dos atos a ﬁm de permitir eventuais credores se
30.161.745/0001-01, JUCESP NIRE 35.602.086.808 (“JPB Holdings”); (c) JALA Holdings Eireli, com manifestarem a respeito, no prazo de 90 dias, nos termos do artigo 233, § único da Lei das S/A. IV.
sede em Jau/SP, CNPJ/ME 30.149.289/0001-76, JUCESP NIRE 35.602.086.751 (“JALA Holdings”); e Efeitos da Operação no Patrimônio da J.A. Agropecuária: 4.1. Ao tempo da Cisão Parcial, o
(d) COSAP Participações Eireli, com sede em Jau/SP, CNPJ/ME 30.133.567/0001-05, JUCESP NIRE capital social da J.A. Agropecuária, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 141.420.000,00,
35.602.086.719 (“COSAP Participações” e, com conjunto com M.L.A, JPB e JALA, denominadas dividido em 141.420.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuídas da seguinte
“Sociedades Receptoras”), o qual segue como parte integrante desta ata. (ii) Ratiﬁcaram a indicação forma entre os acionistas: Acionista - Número de Ações: Jorge Sidney Atalla Junior: 8.838.750,
e nomeação, da empresa MR Auditoria e Contabilidade Sociedade Simples Ltda., CNPJ/ME Jorge Augusto Letaif Atalla: 8.838.750, Mariana Letaif Atalla: 8.838.750, Jorge Henrique
11.028.058/0001-60, CRC-SP 2SP025656/O-0, com sede em São Paulo/SP, (“Avaliadora”), para atuar Letaif Atalla: 8.838.750, Maria Elizabeth Moreno Atalla Buffara: 11.785.000, Jorge Atalla
como perita avaliadora do acervo patrimonial cindido da Companhia e vertido para as Sociedades Neto: 11.785.000, Maria Cristina Moreno Atalla Curi: 11.785.000, Janey Aparecida Maniero
Receptoras com base no balanço especíﬁco levantado em 28.02.2021 e elaboração do competente Atalla: 11.785.000, Waney Olga Maniero Atalla: 11.785.000, Jorge Wolney Atalla Júnior:
laudo de avaliação. (iii) O Laudo de Avaliação elaborado pelos peritos avaliadores, que avaliou, a 11.785.000, Georgia Delaney Atalla: 11.785.000, Anney Caroline Maniero Atalla: 11.785.000,
valor contábil, a parcela do acervo patrimonial cindido da Companhia e vertido para as Sociedades Carolina Tiney Atalla: 11.785.000, Total: 141.420.000. 4.2. Caso seja aprovada a Cisão Parcial, nos
Receptoras, em R$ 4.149.960,00, com referência ao balanço levantado em 28.02.2021, que termos deﬁnidos no presente Protocolo e Justiﬁcação, o capital social da J.A. Agropecuária
explicita o acervo patrimonial a ser cindido pela Companhia. (iv) Aprovaram, integralmente e sem experimentará uma redução, na ordem de R$ 4.149.960,00, mediante o cancelamento de 35.355.000
restrições, a cisão parcial da Companhia e a versão do acervo patrimonial cindido para as ações ordinárias, com redução proporcional das quantidades de ações atualmente detidas por cada
Sociedades Receptoras, nos termos e condições deﬁnidos no Protocolo e Justiﬁcação e de acordo acionista. 4.2.1. Ainda, caso seja aprovada a Cisão Parcial, os acionistas Jorge Sidney Atalla Junior,
com os valores especiﬁcados no Laudo de Avaliação, aprovando a versão de parte de seu Jorge Augusto Letaif Atalla, Mariana Letaif Atalla e Jorge Henrique Letaif Atalla deixarão de ser
patrimônio no valor total de R$ 4.149.960,00, representado por 11 bens imóveis de titularidade da acionistas da Sociedade. 4.3. Em vista da redução do capital social acima mencionada, o capital
Companhia, no valor total de R$ 4.149.960,00, devidamente contabilizados no ativo da Companhia. social da J.A. Agropecuária, caso aprovada a Cisão Parcial, passará a ser de R$ 137.270.040,00,
(v) Aprovaram a redução do capital social, no valor de R$ 4.149.960,00, passando de R$ dividido em 106.065.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre
141.420.000,00 para R$ 137.270.040,00 mediante o cancelamento do total de 35.355.000 ações os acionistas: Acionista - Número de Ações: Maria Elizabeth Moreno Atalla Buffara: 11.785.000,
ordinárias nominativas, sem valor nominal, de titularidade dos acionistas Jorge Sidney Atalla Jorge Atalla Neto: 11.785.000, Maria Cristina Moreno Atalla Curi: 11.785.000, Janey
Junior, Jorge Augusto Letaif Atalla, Mariana Letaif Atalla e Jorge Henrique Letaif Atalla. (vi) A Aparecida Maniero Atalla: 11.785.000, Waney Olga Maniero Atalla: 11.785.000, Jorge
alteração do caput do Artigo 5º: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 137.270.040,00, Wolney Atalla Júnior: 11.785.000, Georgia Delaney Atalla: 11.785.000, Anney Caroline
expresso em moeda corrente nacional, dividido em 106.065.000 ações ordinárias, todas nominativas Maniero Atalla: 11.785.000, Carolina Tiney Atalla: 11.785.000, Total: 106.065.000, V. Do
e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas.” (vii) Autorizaram os aumento do capital social das Receptoras: 5.1. Em decorrência da Cisão Parcial, as Receptoras
diretores a praticar todos os atos necessários à efetivação da cisão parcial aprovada. Nada mais. absorverão a parcela cindida e sofrerão as seguintes mutações em seu capital social. 5.2. Ao tempo
Acionistas: Jorge Sidney Atalla Junior, Jorge Augusto Letaif Atalla, Mariana Letaif Atalla, Jorge da Cisão Parcial, o capital social da COSAP Participações encontra-se dividido da seguinte forma:
Henrique Letaif Atalla, Maria Elizabeth Moreno Atalla Buffara, Jorge Atalla Neto, Janey Aparecida Sócios - Valor (R$): Jorge Sidney Atalla Junior: R$ 100.000,00, Total: R$ 100.000,00. 5.3. Com a
Maniero Atalla, Waney Olga Maniero Atalla, Jorge Wolney Atalla Júnior, Georgia Delaney Atalla, aprovação da Cisão Parcial, a COSAP Participações sofrerá um aumento em seu capital social,
Anney Caroline Maniero Atalla, Carolina Tiney Atalla, Maria Cristina Moreno Atalla Curi. JUCESP passando de R$ 100.000,00 para R$ 1.593.757,00 conforme se veriﬁca abaixo: Sócios - Valor (R$):
Jorge Sidney Atalla Junior, R$ 1.593.757,00, Total: R$ 1.593.757,00; 5.4. Ao tempo da Cisão
nº 269.696/21-0 em 14.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Protocolo e Justiﬁcação para Cisão Parcial da J.A Agropecuária e Comercial S.A. com Parcial, o capital social da JALA Holdings encontra-se dividido da seguinte forma: Sócios - Valor
Versão do Acervo Patrimonial Cindido para Sociedades: Pelo presente instrumento particular, (R$): Jorge Augusto Letaif Atalla: R$ 100.000,00, Total: R$ 100.000,00. 5.5. Com a aprovação da
a administração da J.A. Agropecuária e Comercial S.A., sociedade anônima, com sede em São Cisão Parcial, a JALA Holdings sofrerá um aumento em seu capital social, passando de R$
Paulo/SP, na Praça da República, 386, Centro, CEP 01047-010, CNPJ/ME 59.472.050/0001-14, com 100.000,00 para R$ 1.014.338,00, conforme se veriﬁca abaixo: Sócios - Valor (R$): Jorge Augusto
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP-NIRE 35.300.121.651, neste ato representada na Letaif Atalla: R$ 1.014.338,00, Total: R$ 1.014.338,00. 5.6. Ao tempo da Cisão Parcial, o capital
forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor, Sr. Jorge Augusto Letaif Atalla, brasileiro, casado, social da JPB Holdings encontra-se dividido da seguinte forma: Sócios - Valor (R$): Jorge
advogado, RG 22.414.606-3 SSP/SP, CPF/ME 190.858.258-81, residente e domiciliado em São Paulo/ Henrique Letaif Atalla: R$ 100.000,00, Total: R$ 100.000,00. 5.7. Com a aprovação da Cisão
SP, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Praça da República, 386, Centro, CEP 01047-010 Parcial, a JPB Holdings sofrerá um aumento em seu capital social, passando de R$ 100.000,00 para
(“J.A. Agropecuária ou Sociedade”), na forma e para efeitos do que dispõem os artigos 223, 224, R$ 618.500,00, conforme se veriﬁca abaixo: Sócios - Valor (R$): Jorge Henrique Letaif Atalla: R$
225, 226, 229, e 233 da Lei 6.404/76 (“Lei das S/A”), e alterações posteriores, com o objetivo de 618.500,00, Total: R$ 618.500,00. 5.8. Ao tempo da Cisão Parcial, o capital social da M.L.A Holdings
proceder à sua cisão parcial, com versão de parcela de seu acervo patrimonial para a sociedades sob encontra-se dividido da seguinte forma: Sócios - Valor (R$): Mariana Letaif Atalla, R$ 67.800,00,
a denominação de (a) M.L.A Holdings Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, com Total: R$ 67.800,00. 5.9. Com a aprovação da Cisão Parcial, a M.L.A Holdings sofrerá um
sede em Jau/SP, na Rua Paissandu, 813, Centro, CEP 17201-330, CNPJ/ME 18.545.629/0001-82, com aumento em seu capital social, passando de R$ 67.800,00 para R$ 1.291.165,00, conforme se
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP-NIRE 35.600.224.405 (“M.L.A Holdings”); (b) JPB veriﬁca abaixo: Sócios - Valor: Mariana Letaif Atalla: R$ 1.291.165,00, Total: R$ 1.291.165,00.
Holdings Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede em Jau/SP, na Rua Jose 5.10. Os novos Contratos Sociais das Receptoras são anexos a este Protocolo e Justiﬁcação como
Midena, 375, Jardim Alvorada, CEP 17210-440, CNPJ/ME 30.161.745/0001-01, com seus atos Anexo I-A ao Anexo I-D. VI. Efeitos da Cisão Parcial: 6.1. O presente Protocolo e Justiﬁcação
constitutivos arquivados na JUCESP-NIRE 35.602.086.808 (“JPB Holdings”); (c) JALA Holdings e a consequente realização da Cisão Parcial ora descrita acima, e seus respectivos efeitos estarão
Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede em Jau/SP, na Rua Rangel sujeitos à ocorrência das seguintes condições: a) a realização de AGE da J.A. Agropecuária, de
Pestana, 541, Centro, CEP 17201-490, CNPJ/ME 30.149.289/0001-76, com seus atos constitutivos acordo com a legislação aplicável, para: (i) aprovar o presente Protocolo e Justiﬁcação; (ii) aprovar
arquivados na JUCESP-NIRE 35.602.086.751 (“JALA Holdings”); e (d) COSAP Participações a indicação, pela administração da J.A. Agropecuária, da empresa especializada e dos critérios
Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede em Jau/SP, na Rua Rangel utilizados para avaliação do patrimônio líquido constantes no Laudo de Avaliação; (iii) aprovar a
Pestana, 541, Centro, CEP 17201-490, CNPJ/ME 30.133.567/0001-05, com seus atos constitutivos Cisão Parcial da J.A. Agropecuária e a versão do acervo patrimonial cindido para as Receptoras;
arquivados na JUCESP-NIRE 35.602.086.719 (“COSAP Participações” e, com conjunto com M.L.A, e (iv) aprovar a redução do capital social da J.A. Agropecuária, com a consequente alteração do
JPB e JALA, denominadas “Receptoras”), celebra o presente “Protocolo e Justiﬁcação Para Cisão Estatuto Social; b) a realização das deliberações das Receptoras, de acordo com a legislação
Parcial da J.A Agropecuária e Comercial S.A. com Versão do Acervo Patrimonial Cindido para aplicável, sendo que tal deliberação aprovará: (i) a indicação, pela administração da J.A.
Sociedades” (doravante simplesmente denominado como “Protocolo e Justiﬁcação”), nos Agropecuária, da empresa especializada e dos critérios utilizados para avaliação do patrimônio
seguintes termos e condições: (“J.A Agropecuária” e “Receptoras” também denominadas “Partes” líquido constantes no Laudo de Avaliação; (ii) o aumento do capital social da Receptora, com a
quando referidas em conjunto e “Parte” quando referidas isoladamente). I. Justiﬁcativa da versão da parcela cindida do acervo patrimonial da J.A. Agropecuária nos termos do presente
Operação e Interesse das Partes: 1.1. A pretendida Cisão Parcial insere-se no interesse dos Protocolo e Justiﬁcação; (ii) aprovar os novos contratos sociais das Receptoras. VII. Disposições
acionistas da Sociedade em segregar determinados ativos rurais e distribuí-los a sociedades, de Gerais: 7.1. Uma vez aprovada a Cisão Parcial, os administradores da Sociedade e das
titularidade de seus próprios acionistas, atendendo integralmente o anseio das Partes em realocar Receptoras deverão praticar todos os atos, registros e averbações que se ﬁzerem necessários à
propriedades rurais conforme vontade dos seus sócios. 1.2. Diante da justiﬁcativa acima, a perfeita regularização, formalização e efetivação da Cisão Parcial e do estabelecido no presente
administração da J.A. Agropecuária entende que a Cisão Parcial, na forma aqui disciplinada, Protocolo e Justiﬁcação. 7.2. Este Protocolo e Justiﬁcação contém as condições exigidas pela Lei
representa a melhor alternativa para que a J.A. Agropecuária e as Receptoras possam melhor das S/A para a proposta de Cisão Parcial da Sociedade com incorporação da parcela patrimonial
desempenhar o seu ﬁm social, desempenhar as suas atividades e manter a harmonia societária. II. cindida pelas Receptoras e deverá ser submetido à apreciação e aprovação dos acionistas/sócios
Data Base da Operação, Critérios de Avaliação e Elementos Patrimoniais: 2.1. A cisão das Partes 7.3. Este Protocolo e Justiﬁcação constitui o único e integral acordo entre as Partes no
parcial da J.A. Agropecuária, com versão do acervo patrimonial cindido para as Receptoras tocante à Cisão Parcial, que constitui seu objeto, substituindo e superando para todos os efeitos
(“Cisão Parcial”), deverá ser deliberada pelos acionistas das Partes na data de 31.03.2021 (“Data do quaisquer outros documentos assinados anteriormente a esta data. 7.4. Este Protocolo e
Evento”), na forma da lei, com base no balanço patrimonial levantado na data base de 28.02.2021 Justiﬁcação será regido, interpretado e aplicado de acordo com a legislação vigente da República
(“Data Base”). 2.2. A J.A. Agropecuária indica para atuar como peritos avaliadores do acervo Federativa do Brasil. 7.5. Fica eleito o Foro da Comarca da sede da Sociedade para dirimir todas as
patrimonial a ser cindido e vertido às Receptoras, a empresa especializada MR Auditoria e questões oriundas do presente Protocolo e Justiﬁcação, com a renúncia de qualquer outro, por mais
Contabilidade Sociedade Simples Ltda., sociedade simples de responsabilidade limitada, CNPJ/ privilegiado que seja ou venha a ser. Os administradores da J.A. Agropecuária assinam o
ME 11.028.058/0001-60, registrada no CRC-SP 2SP025656/O-0, com sede em São Paulo/SP, na Rua presente Protocolo e Justiﬁcação em 3 vias de igual forma e teor. São Paulo, 29.03.
da Mooca, 2.429, 4º andar, sala 44, Mooca, CEP 03103-003. 2.2.1. Referida empresa especializada
deverá ser contratada e dar início aos trabalhos imediatamente, ad referendum dos acionistas da J.A.
Agropecuária, de forma a ter pronto o resultado da avaliação até a Data do Evento, a ser

CNPJ nº 12.917.501/0001-16 e NIRE 35224913939
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam, Morada Silvestre
Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede no Município de SP, SP, na
Av. Indianópolis, 673, Bloco B, Sala 12, Moema, CEP 04063-000, CNPJ 21.172.296/0001-06, e com seus
atos constitutivos registrados na JUCESP - NIRE 35228751267, neste ato representada por seu Administrador,
Christopher André Lopes Srur, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 44.290.165-3 SSP/SP
e CPF 358.817.148-73, residente e domiciliado no Município de SP, SP, com endereço comercial na Av.
Indianópolis, 673, Moema, no Município de SP, SP, CEP 04063-000; Íntegra Administração e Participações
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B,
Sala 27, Moema, CEP 04063-000, CNPJ 02.396.469/0001-17, com seu contrato social devidamente registrado
perante a JUCESP - NIRE 35214253154, neste ato representada por sua administradora, Sra. Anézia Jovita
Amâncio de Oliveira, brasileira, casada, gerente financeira, RG 18.421.544-4-SSP/SP, CPF 107.686.788-03,
residente e domiciliada no Município de Santo André, SP, com endereço comercial na Av. Indianópolis, 673,
Moema, no Município de SP, SP, CEP 04063-000; convocam todos os sócios da Sociedade, para comparecerem
à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia 27/07/2021, em 1ª chamada às 10h, necessitando a
presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 10h15min, com qualquer número, a ser
realizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Teams (https://www.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/log-in), para deliberar sobre a Ordem do Dia: Destituição e Eleição de Administradores e a consequente
alteração e consolidação do contrato social para refletir as decisões que forem havidas em referida reunião.
Informações Gerais: Participação na Reunião: Os sócios poderão optar por participar da Reunião por uma
das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Teams); ou (b) por procurador
devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Teams). Os dados de acesso à Reunião via
aplicativo Teams serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar da Reunião
pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove a sua identidade, com foto, no caso de pessoa
física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação
legal, no caso de pessoa jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser representado por procurador,
além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato.
Os sócios deverão encaminhar à Sociedade, por meio do endereço eletrônico: silvia.salmeron@sjsa.com.br
os documentos comprobatórios mencionados nos itens acima, com 3 dias de antecedência da data designada
para realização da Reunião. Os sócios serão comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da
documentação pela Sociedade, bem como confirmação de sua validade e eventuais alterações necessárias.
SP,13/07/2021. Lagoa Santa Bárbara Empreendimentos e Participações Ltda. Sócios: Morada Silvestre
Empreendimentos e Participações Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur; Íntegra Administração e
Participações Ltda. - Por: Anézia Jovita Amâncio de Oliveira.
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CNPJ 33.458.409/0001-05 - NIRE 35.300.535.111-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 11.06.2021
1. Data, Hora e Local: 11.06.2021, às 09h00, na sede da Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas
pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade
das acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Publicações Prévias: Os avisos aos acionistas, previstos
no artigo 133 da LSA, foram publicados nos dias 13, 14 e 15.04.2021, no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo, páginas
72, 87 e 91, e no Jornal O Dia SP, páginas 7, 5 e 5; e o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2020, foram dispensados de publicação conforme permitido pelo artigo 294 da
LSA. 5. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 6. Ordem do Dia:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
ﬁndo em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2020;
(iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) ﬁxar a verba global para a remuneração
dos administradores; e (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 7. Deliberações: As acionistas da
Companhia, por unanimidade de votos, após debates, aprovaram: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de
sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da
LSA; (ii) O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.2020; (iii) Considerando que há prejuízos acumulados apurados Demonstrações Financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.2020, a deliberação sobre a destinação dos resultados da Companhia ﬁcou prejudicada, não
havendo qualquer destinação; (iv) Diante do término do mandato dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, a reeleição/eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, os Senhores:
(1) Luís Augusto Valença de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de
sistemas, RG 02.228.228-99 – SSP/BA, CPF/MF 254.751.935-68; (2) Luciano José Porto Fernandes, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, RG M-88.764 - SSP/MG e CPF/MF 251.456.81615; (3) Roberto Vollmer Labarthe, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, matemático, RG
53.527.699-0 – SSP/SP e CPF/MF 468.919.357-68; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes, português, casado,
economista, RNE V548366IDIREXEX e CPF/MF 233.238.528-26; todos com endereço proﬁssional na Avenida Chedid
Jafet, 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP; e (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, economista, RG 8.374.421-6 - SSP/SP e CPF/MF
873.683.078-04, com endereço comercial na Avenida Mofarrej, 1288, Vila Leopoldina, São Paulo/SP; todos com
mandato que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo permanecerem em
seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos/eleitos
declaram terem conhecimento do artigo 147 da LSA e alterações posteriores e, consequentemente, não estarem
incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos
de Posse, Declarações de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. A
reeleição do Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira, para ocupar a função de Presidente do Conselho de
Administração da Companhia. (v) A verba global e anual para remuneração dos membros da Administração da
Companhia de até R$ 1.000.000,00, incluindo honorários, eventuais gratiﬁcações, seguridade social e benefícios que
sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que
o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ﬁcando a cargo
do Conselho de Administração da Companhia a ﬁxação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas
de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2021,
a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do
Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual; e (vi) A dispensa de instalação do Conselho
Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 15 do Estatuto Social. 8. Encerramento:
Nada mais 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, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”,
do §1º do Artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 11.06.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira,
Presidente da Mesa e, Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., Sr. Luís Augusto Valença de
Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certiﬁco que a
presente é cópia ﬁel do original lavrado em livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP
Brasil. JUCESP nº 322.717/21-8 em 06.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação ± Prazo de 20 dias. Processo nº 1032976-39.2020.8.26.0100. O(a) MM. Juiz de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central da Capital,
Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Emilia Emiko Tomita, CPF/MF. 348.973.649-49, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Junco e Cipreste, objetivando o recebimento da quantia de R$ 22.221,00
(junho/2021), referente as despesas condominiais e encargos do apartamento C - 194. Encontrando-se a 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 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 2 3 de junho de 2021.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDI-DO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Maria Kiyoko Kubo de
Souza, REQUERIDO POR Iracy de Souza - PROCESSO Nº1012338-25.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). JU HYEON LEE, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 05/11/2020
15:02:39, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA KIYOKO KUBO DE SOUZA, CPF 446.608.918-36, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Iracy de Souza. 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 12 de janeiro de 2021.
[15]
EDITAL DE RETIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOÃO PEDRO
SIQUEIRA CARVALHO,REQUERIDO PORMARINA SIQUEIRA CARVALHO E OUTRO-PROCESSO Nº1016272-82.2019.8.26.0100.O(A)
MM.Juiz(a) de Direito da 6ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Homero Maion,na for-

ma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 08 de
março de 2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOÃO PEDROSIQUEIRA CARVALHO,CPF 350.912.728-52,declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, a Sra.
Selma Siqueira Carvalho,RG nº3406645-7,CPF/MF nº219.727.888-68. 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 05 de julho de 2021.
[15]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DEINTERDIÇÃO DE CARLOS ROBERTO
CHRISTOVÃO, REQUERIDO POR CARLOS EDUARDO CHRISTOVÃO-PROCESSO Nº1007555-47.2020.8.26.0100.O(A) MM.

Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). Eliane da
Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, por sentença proferida em 09/04/2021 foi decretada a INTERDIÇÃO de CARLOS ROBERTO CHRISTOVÃO, declarandoo(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),em caráter DEFINITIVO,o(a)
Sr(a).Carlos Eduardo Christovão. 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 29 de junho de 2021.
[15]
13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072445-63.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc.. FAZ
SABER a MARINA KOSCIALKOWSKI TETZNER, CPF 004.221.438-63, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO-CABESP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 10.180,98 (junho/2020), devidamente atualizada e acrescido de custas, se houver,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01
de julho de 2021.
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1130494-68.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALVARO MOREIRA FILHO, ESPÓLIO DE GUIOMAR INDALECIO VIEIRA,
INV. DATIVA MARILIA BUENO PINHEIRO FRANCO, Gilberto Vieira, Edifício PALACETE GEPPINA, na
pessoa do síndico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Nélia Paula Kutchum Floriano ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração
d e domínio sobre imóvel situado na Praça Clóvis Bevilácqua, 351 Sala 102 - Centro São Paulo (SP) Cep:
01018-001, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo-SP.
J - 14 e 15/07
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CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E
9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 42.288.184/0001-87 - NIRE nº 35300570588
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021
ÀS 10:00 HORAS
CERTIDÃO: Certifico o registro na JUCESP sob nº
306.294/21-7 em 06.07.2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Citação.Prazo 20dias.Proc. 0054598-65.2018.8.26.0100.O Dr.
Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro
Central Cível/SP.Faz saber a Santina do Brasil, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos CNPJ 08.02.092/000165,e seus sócios João Paulo Ayres Melardi,CPF 123.859.49809 e Mathilde Stefhanie Las Heras CPF 349.992.598-26;
Trigomax Distribuidora de Alimentos Ltda CNPJ 07.773.075/
0001-54,e seus sócios Adilson Donizetti Franco CPF
173.304.878-21 e Victor Hugo Minissale CPF 231.799.008-14
e Teanjes Participações Ltda CNPJ 09.461.010/0001-07,e sua
sócia Terezinha Janjacomo Rosilho, que Los Grobo Agropecuaria SA ajuizou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, da executada Tzion Comércio, Importação e
Exportação Ltda.incluindo as empresas Santina do Brasil,Comércio, Importação e Exportação de Alimentos, e seus sócios
João Paulo Ayres Melardi e Mathilde Stefhanie Las Heras;
Trigomax Distribuidora de Alimentos Ltda, e seus sócios
Adilson Donizetti Franco e Victor Hugo Minissale e Teanjes
Participações Ltda e sua sócia Terezinha Janjacomo Rosilho,
no pólo passivo da presente ação. Estando os réus em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias se manifestem e requeiram as provas cabíveis (art. 135, do CPC), sob
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei.. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2021.
[15,16]

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011220-42.2018.8.26.0003 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Carlos Alberto Mariano e outro
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011220-42.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
em especial a Carlos Alberto Mariano, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n. 053.522.818-09 e ao Corréu Miguel
Mariano, e/ou seus eventuais herdeiros e sucessores que a COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhes ajuizou uma
ação de Rescisão Contratual pelo rito Ordinário alegando que foi firmado com os Srs. Carlos Alberto Mariano e Miguel
Mariano o denominado “Contrato de Concessão Onerosa do Jazigo”, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 1492,
quadra XXI/01, contrato nº 27.331. Deixou os Srs. Carlos Alberto Mariano e Miguel Mariano e, posteriormente seus
herdeiros e sucessores – agora Réus dessa ação - de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério
Morumby. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital.
Assim, ficam os réus citados, da propositura da presente ação, bem como advertidos de que terão o prazo de 15 dias,
para, em querendo, apresentarem defesa. Diante do disposto no artigo 257, parágrafo único, do CPC, decorrido
o prazo de 20 dias supra, inicia-se o prazo de 15 dias para contestar o feito. Em caso de inércia dos Réus, isto é, não
sendo contestada a ação, ser-lhes-á nomeado curador especial. Será este edital afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2021.
15 e 16/07

COMARCA DE SÃO PAULO - 23ª VARA CÍVEL CENTRAL - Praça João Mendes s/
nº - 9º andar - salas nºs 900 e 904 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6178,
São Paulo-SP - E-mail: sp23cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1088033-47.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 23ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. V I TOR GAMBASSI
P E R E I R A, n a for m a d a L e i , e t c . FA Z S A B E R a S E O N O K I M ( R N E - V 0 6 5 4 4 6 7
DIRE XEX; CPF/MF 128.282.498-83), queTHEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA
MISTRE, representada por J.M. DE ALMEIDA IMÓVEIS LT DA. lhe move ação de
D E S P E J O p o r FA LTA d e PA G A M E N TO c / c C O B R A N Ç A , n a q u a l f i g u r a c o m o
corréu SANG MIN IN (locatár io), relativamente ao imóvel situado na Av.Thomas
Edison, 233, B.Funda, nesta Capital, cujo débito, no ajuizamento do feito importava em R$15.687,50. Encontrando-se o garantidor da locação SEON OK IM, em
l u g a r i n c e r t o e n ã o s a b i d o, fo i d e fe r i d a a C I TA Ç Ã O p o r E D I TA L p a ra q u e, n o
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUE a MORA ou CONTESTE
o feito, 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.
14

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO,
referente à usucapião administrativo, prenotado sob nº 823.775 em 25 de maio de
2021, a requerimento de MARLEINE ANA RUSSO, brasileira, viúva, do lar, RG nº
6.327.884-4-SSP/SP e CPF nº 147.613.228-37, residente e domiciliada nesta Capital
à Rua Catulo da Paixão Cearense nº 422, Vila da Saúde, FAZ SABER aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que a autora
acima qualificada, requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA,
nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento
65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre um prédio e respectivo
terreno, situada na Rua Catulo da Paixão Cearense nº 618/624, Lote 61 da quadra
19, descrita e caracterizada no memorial descritivo juntado no procedimento, com a
área de 450,00m2, matriculado sob nº 228.766 deste Registro, de propriedade de
Joao Lopes Lomas casado com Virginia Quaglia Lopes, alegando e comprovando
posse mansa e pacifica a mais de 40 anos, somando a posse de seus antecessores.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e
30/06 E 15/07
publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de junho de 2021.
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RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Manoel Ricardo dos Santos, foi apresentado,
a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 804.201 em 22 de
outubro de 2020, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleitearam a
retificação administrativa de área dos imóveis situados nas Ruas Mairinque nºs 52/
52F, 56/60, 62/66, 70, 74, 96, 104/104F, 112, 114, 120, 122, 138 (acesso e casas 1 a
9), 150, 154, 160, e 172 (casas 1 a 6) e Rua Sena Madureira nºs 219/221, 231 e 235,
matriculados sob nºs 3.123, 6.698, 17.506, 17.761, 25.688, 25.689, 29.505, 33.283,
39.009, 48.624, 64.972, 68.189, 82.113, 89.275, 90.063, 90.215, 95.259, 97.811,
99.159, 102.353, 111.725, 118.016, 121.188, 132.812, 138.173, 155.460, 183.587,
183.662, 187.517, 200.471, 228.524, 232.237, 233.849 e 233.922, nesta Serventia
Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
é expedido o presente edital, pelo qual convoco o senhor proprietário da Viela Sanitária,
transcrita sob nº 23.537 do 1º no primeiro registro de imóveis desta Capital, Sr. Luiz
Ribeiro Porto, desconhecido pelos requerentes, notifico também todos os demais
terceiros interessados, para, querendo, apresentar impugnação ao presente pedido
retificatório. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação
deste, que será levado a efeito por dois dias em jornal de grande circulação, nesta
Capital, impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a aludida retificação,
por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 15 de julho de 2.021.
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Kartismo

QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021

AKSP abre segundo turno no
remodelado Kartódromo de Interlagos
A Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) vai fazer
uma prova especial neste domingo (18), a partir das 17h, no Kartódromo de Interlagos, na zona
sul de São Paulo (SP). Além de
abrir o segundo turno de seu campeonato, esta quarta etapa será
disputada com os novos chassi
Mini, motores Honda e pneus
MG, que equipam os karts da
nova administração – LR Preparações - desta praça esportiva,
que está mais limpa e bonita. E
estas novidades já atraíram a inscrição de 110 pilotos para as cinco baterias.
Os campeões do primeiro turno, que também lideram a pontuação geral são Alberto Otazú (Elite), Jorge Filipe (Sênior), Rodrigo Oliveira (Graduados) e Emílio
Di Bisceglie (Light). O segundo
turno começa nesta quarta etapa e
vai até sétima, com o descarte do

pior resultado do piloto.
“Esta prova vai ser legal porque estaremos praticamente estreando os novos karts de Interlagos, o que pressupõe que deverão estar bem equalizados e
equilibrados. E isto é bom para
um campeonato forte, com boas
disputas em todas as categorias.
Quero aproveitar para continuar
brigando pelo meu segundo título consecutivo na AKSP”, planeja Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/AVSP/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/Imab
Metalúrgica/Concept Kart),
campeão da Elite na temporada
passada e líder da principal categoria da AKSP em 2021.
Além dos seis primeiros colocados de cada categoria receberem os seus troféus no pódio,
a SM Reparadora de Veículos
oferece troféus exclusivos para

os autores das pole positions e
voltas mais rápidas para todas as
categorias. Em ações incentivadoras, o piloto que fizer a pole
position mais rápida da etapa será
premiado com uma camiseta
Harderthan, enquanto aquele que
garantir a volta mais rápida entre
todas as categorias leva um par
de luvas DKR personalizadas.
A partir desta etapa a AKSP
vai fazer uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores, que serão doados para a Fratérnitas Madre Tereza de Calcutá, localizada na Vila Natal, região do Grajaú, zona sul de São
Paulo (SP).
Pontuação da categoria Elite
da AKSP depois da 3ª etapa: 1)
Alberto Otazú, 74 pontos; 2)
Douglas Pecoraro, 53; 3) Augusto Coutinho, 48; 4) Galvane Ruivo, 39; 5) Leonardo Ferreira e
Valdo Gregório, 37; 7) Edu

Foto/ Emerson Santos

Alberto Otazú (Elite), Jorge Filipe (Sênior), Rodrigo Oliveira (Graduados) e Emílio Di Bisceglie (Light) são campeões do primeiro turno da AKSP

As provas da AKSP atraem os melhores pilotos de São Paulo
Abrantes, 31; 8) Fábio Laranjo,
30; 9) Gabriel Roque, 28; 10)
Vinicius Silva, 27.
Pontuação da categoria Graduados da AKSP depois da 3ª etapa: 1) Rodrigo Oliveira, 56 pontos; 2) Rodrigo Fernandes, 51; 3)

Júlio Luiz, 50; 4) Matheus Nozaki, 49; 5) José de Jesus, 44; 6)
Marcelo Costa e Rodrigo Silva,
39; 8) Gabriel Medina, 35; 9)
Adeilton Neri, 34; 10) Marco
Verga, 26.
Pontuação da categoria Sêni-

or da AKSP depois da 3ª etapa:
1) Jorge Filipe, 71 pontos; 2)
Marco Verga, 57; 3) Jorge Roque, 52; 4) Luiz Gouvêa, 44; 5)
Ricardo Cesar, 35; 6) Adolfo
Soares e Juan Alvarez, 34; 8) Valdo Gregório, 29; 9) Wagner Botelho, 27; 10) Miguel Sacramento, 26.
Pontuação da categoria Light
da AKSP depois da 3ª etapa: 1)
Emílio Di Bisceglie, 72 pontos,
2) Arthur Calore, 60; 3) Igor Paganari, 56; 4) Seong Lee, 47; 5)
Igor Dias, 38; 6) André Sgarbi,
30; 7) Arthur Martins, 22; 8) Lucas Piovesam, 21; 9) Rafael Casado e Jorge de Souza, 19.
O campeonato da AKSP tem
o apoio de Cervejaria Paulistânia, Luvas DKR, Camisetas Harderthan e SM Reparação de Veículos.
Contato:
aksp.contato@gmail.com; WhatsApp: 11-93079.0901.

Copa Truck

Beto Monteiro volta a Cascavel após Felipe Fraga disputa
6 Horas de Monza
bom desempenho na Stock Car
neste final de semana

Após uma boa estreia na Stock Car em Cascavel no último
final de semana, o pernambucano Beto Monteiro retorna ao
traçado paranaense para mais
quatro corridas. Desta vez,
para Copa Truck, que terá etapa dupla neste sábado (17) e
domingo (18). Após um pódio
e um top-5 na etapa passada da
Truck em Interlagos, o piloto
do Grupo Universal Automoti-

ve Systems busca novas conquistas no segundo semestre
de 2021.
“Nosso desemp e n h o n a
etapa de São Paulo foi bom e
estamos muito focados para
conquistar uma vitória em
Cascavel. A corrida que fizemos na Stock também foi
boa, bem pertinho do top-10,
então vamos em busca de seguir
nessa evolução nessa segunda

metade de 2021”, diz Beto, que
garantiu o pódio em Interlagos
após largar da oitava posição e
ultrapassar quatro caminhões
logo na largada.
No final de semana passado
em Cascavel, quando disputou mais
uma etapa da Stock Car em 2021,
Beto ganhou quatro colocações na
corrida 1 e terminou em 11o, melhor posição entre os estreantes na
etapa - além de mostrar bom ritmo
também na prova 2.
Piloto do Grupo Universal
Automotive Systems, o pernambucano coloca o máximo de pontos possíveis nesta etapa como
objetivo principal em Cascavel.
“Os pontos que conquistamos
em Interlagos foram muito importantes e correremos atrás de
muita pontuação também em
Cascavel, esse é nosso grande
objetivo. Vamos trabalhar para
chegar novamente com um bom
ritmo do caminhão e tenho certeza de que podemos conquistar

a vitória. Será um final de semana intenso com quatro corridas,
então vamos com tudo”, completa Beto, que é o primeiro da história a disputar simultaneamente as temporadas completas da
Copa Truck e da Stock Car.
Os treinos da Truck em Cascavel começam nesta quinta-feira (15) com duas atividades extras, às 15h00 e às 16h30, respectivamente. Na sexta-feira
(16), serão três treinos livres,
com sessões às 12h50, 14h20
e 16h35, enquanto o classificatório será no sábado (17) a partir das 8h.
A primeira rodada dupla será
no mesmo dia às 15h12 e às
15h45, enquanto a segunda rodada dupla do final de semana está
marcada para começar no domingo (18) às 14h53 com a prova 2
logo em sequência. As corridas
terão duração de 25 e outra de
20 minutos e serão transmitidas
ao vivo da Band e Sportv 2.

Circuito Mundial

Ângela e Rupia Inck (DF/
MG) começaram com vitória
na etapa duas estrelas do Circuito Mundial de vôlei de
praia disputada em Rubavu, em
Ruanda. Na quarta-feira (14),
a dupla brasileira venceu Hollas/
Soomets, da Estônia, por 2 sets
a 1 (19/21, 23/21 e 15/10)
pelo qualifying do torneio e garantiram a vaga na chave principal.
“A gente ganhou um jogo
duro. As meninas estavam jogando muito bem, não estavam errando nada. O jogo foi realmente ponto a ponto. Graças a Deus,
a gente manteve a paciência, o

foco, conseguiu reverter um
jogo muito difícil e se classificar”, analisou Ângela.
Nesta quinta-feira, Ângela e
Rupia enfrentam Laboureur/
Schulz (ALE) pelo Grupo A. Dorina Klinger/Ronja Klinger
(AUT) e Kotnik/Tajda Lovsin
(ESL) completam a chave.
Também nesta quinta-feira,
Vinícius Cardozo e Maia (RJ)
farão sua estreia na etapa uma
estrela de Sofia, na Bulgária. A
dupla disputará uma série de três
eventos do Circuito Mundial.
O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro.

Foto/Divulgação

Ângela e Rupia Inck iniciam
com vitória em Ruanda

Piloto oficial da fábrica da Mercedes busca bons resultados no circuito de Monza para continuar com a boa fase
no WEC e se preparar para as 24 Horas de Le Mans

Foto/ Andrew Lofthouse

Foto/ Duda Bairros

Após um pódio e um top-5 na etapa passada da Truck em Interlagos, o piloto do Grupo Universal Automotive Systems busca
novas conquistas no segundo semestre de 2021

Após estrear com pódio em
Spa-Francorchamps e terminar
as 8h de Portimão em 8º na
classe GTE-Am, o piloto tocantinense Felipe Fraga disputa
neste domingo (18) as 6 Horas
de Monza, terceira etapa do
calendário de 2021 do WEC
(Campeonato Mundial de Endurance). Fraga dividirá novamente o Aston Martin Vantage
AMR com os pilotos Ben Keating e Dylan Pereira e fala sobre o desafiador circuito de
Monza, conhecido por suas
longas retas na Itália.
“Além de ser histórico no
automobilismo mundial, Monza
é um circuito desafiador, mas ao
mesmo tempo divertido de guiar.
São muitas retas, o que torna difícil, por exemplo, achar um ponto de frenagem na curva 1, porque o carro chega neste ponto a
cerca de 280 km/h”, diz Fraga, que
guia pela equipe TF Sport.
Destaque em 2021 também
em provas nos EUA, Fraga conta atualmente com três vitórias
nas três etapas que disputou no
IMSA, importante campeonato
norte-americano. Além disso,
Fraga também terá seu primei-

ro desafio oficial com a Mercedes no final de julho, quando correrá nas 24 Horas de
Spa-Francorchamps com um
GT3 da AKKA Asp Team.
Fraga, inclusive, acredita
que a veloz pista de Monza ajudará na preparação para as 24
Horas de Le Mans, prova que
está prevista para acontecer no
dia 21 de agosto.
“Os trechos de reta de
Monza ajudam as equipes a terem uma noção do ritmo que o
carro vai apresentar em Le
Mans. A expectativa é que
quem andar bem em Monza,
andará semelhantemente daqui
a um mês na França, então estamos bem focados em ter um
bom resultado no circuito italiano”, completou Fraga.
As atividades de pista começam na sexta-feira com o
treino livre 1 (10h30). No sábado (17), outros dois treinos
livres serão realizados, um às
4h30 e outro às 9h00, enquanto a classificação será às
13h00. No domingo (18), a largada das 6 Horas de Monza
será dada às 7h00 e a chegada
está prevista para às 13h00.

Rupia disputa a bola na rede durante a partida

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.

(11) 99653-7522

