
Nª 24.951 Preço banca: R$ 3,50

Vacinação reduz ocupação de UTIs
nos estados para menos de 90%

Ribeiro pede apoio de professores
para retorno às aulas
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Ministério eleva previsão de
crescimento econômico para 5,3%
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Presidente deve ficar três
dias internado em SP,
diz Flávio Bolsonaro

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,08
Venda:       5,08

Turismo
Compra:   5,07
Venda:       5,24

Compra:   6,01
Venda:       6,01

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

14º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Kartismo:  AKSP abre
segundo turno no remodelado
Kartódromo de Interlagos

Os pilotos da AKSP disputam em pelotões compactos
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A Associação dos Kartis-
tas de São Paulo (AKSP) vai
fazer uma prova especial nes-
te domingo (18), a partir das
17h, no Kartódromo de Inter-
lagos, na zona sul de São Pau-
lo (SP). Além de abrir o segun-
do turno de seu campeonato,
esta quarta etapa será disputa-
da com os novos chassi Mini,
motores Honda e pneus MG,
que equipam os karts da nova
administração – LR Prepara-
ções - desta praça esportiva,
que está mais limpa e bonita.
E estas novidades já atraíram
a inscrição de 110 pilotos para
as cinco baterias.      Página 8

Beto Monteiro volta a
Cascavel após bom

desempenho na Stock Car
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Após uma boa estreia na
Stock Car em Cascavel no últi-
mo final de semana, o pernam-
bucano 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 con-
quistas no segundo semestre de
2021.                             Página 8

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-

Felipe Fraga disputa
6 Horas de Monza

neste final de semana
nato Mundial de Enduran-
ce). Fraga dividirá nova-
mente o Aston Martin Van-
tage AMR com os pilotos
Ben Keating e Dylan Perei-
ra e fala sobre o desafiador
circuito de Monza, conhe-
cido por suas longas retas
na Itália.                  Página 8

Ângela e Rupia Inck
iniciam com vitória

em Ruanda

Ângela e Rupia venceram no torneio qualifying
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Ângela e Rupia Inck (DF/
MG) começaram com vitória
na etapa duas estrelas do Cir-
cuito Mundial de vôlei de praia
disputada em Rubavu, em Ru-
anda. 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 jo-
gando muito bem, não estavam
errando nada.               Página 8

Explosão de
ônibus no
Paquistão
mata 13,
incluindo

 9 chineses
Uma explosão em um ôni-

bus matou 13 pessoas no nor-
te do Paquistão na quarta-fei-
ra (14), incluindo nove chine-
ses. Pequim disse ser um ata-
que a bomba, mas Islamabad
considerou ser uma falha no
veículo.

Dois soldados paquistane-
ses também estavam entre os
mortos depois que a explosão
fez o ônibus cair de um barran-
co, disseram fontes do gover-
no local e da polícia à agência
de notícias Reuters.

Engenheiros chineses e
operários da construção civil
paquistaneses trabalham há vá-
rios anos em projetos hidrelé-
tricos como parte da iniciativa
Cinturão e Rota de Pequim, na
província ocidental de Khyber-
Paktunkhwa, onde ocorreu a
explosão.                      Página 3

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 mo-
tores a combustão a partir de
2035, como parte de uma am-
pla ação climática que deve
acelerar a adoção de veículos
elétricos.

A Comissão Europeia pro-
pôs um corte de 55% nas emis-
sões de gás carbônico de auto-
móveis até 2030 ante os níveis
de 2021, muito maior que a
meta atual de redução de
37,5%.                          Página 3

A Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministé-
rio 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 cresci-
mento do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma de todos
os bens e serviços produzi-
dos no país) passou de 3,5%
para 5,3% em 2021, em rela-
ção ao último boletim, divul-
gado em maio.

O aumento se deve à incor-
poração do resultado positivo
do primeiro trimestre do ano,
que “foi melhor que o espera-
do”, com alta de 1,2% na com-
paração com o trimestre ime-
diatamente anterior, com ajus-
te sazonal, e superou as es-
timativas de mercado. “Esse
avanço se soma à retomada
do crescimento observada
nos dois trimestres anterio-
res, mesmo com o recrudes-
cimento da pandemia de covid-
19 no início deste ano”, diz o
boletim.                    Página 3
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O presidente Jair Bolsona-
ro chegou a São Paulo no iní-
cio 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 Flá-
vio Bolsonaro (Patriota-RJ),
filho do presidente, afirmou
que o pai estava se sentindo
bem após a internação no Hos-
pital das Forças Armadas,  em

Brasília. Segundo o parlamentar,
o presidente ficará em observa-
ção por três dias, para analisar a
necessidade de procedimentos
adicionais, inclusive uma even-
tual nova cirurgia.     Página 4

Página 3

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 in-
formação foi dada na quarta-fei-
ra, (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 paci-
entes que morriam após interna-
ção 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 índi-
ces de cobertura vacinal”, disse
Doria.                             Página 2

AEB prevê aumento das
exportações e importações

 e superávit recorde

Maioria das famílias na
extrema pobreza não têm
saneamento, diz estudo

Grande parte dos brasileiros
ainda não tem acesso a sanea-
mento 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 Tra-
tada e Coleta de Esgoto, feito
com base em dados de 2018 pelo
Instituto Trata Brasil.  Página 4
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Com o avanço da vacinação,
as mortes por covid-19 caíram
46% entre março e junho des-
te ano no estado de São Paulo.
A informação foi dada na quar-
ta-feira, (14) pelo governo
paulista.

Segundo o governador de
São Paulo, João Doria, no mês
de março, pico da segunda
onda da pandemia, a propor-
ção dos pacientes que morri-
am após internação por co-
vid-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 al-
tos índices de cobertura vaci-
nal”, disse Doria.

Nesse mesmo período, o
número de pacientes interna-
dos caiu 44%. “Seguramente,
isso mostra o impacto da vaci-
nação e essa redução será ain-
da maior à medida em que es-
tamos progredindo a vacinação
para mais faixas etárias”, dis-
se Jean Gorinchteyn, secretá-
rio estadual da Saúde.

Hoje há 7.812 pacientes in-
ternados em unidades de tera-
pia 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 pa-
cientes internados em UTIs era
superior a 8,7 mil e a taxa de
ocupação de leitos de UTIs es-

tava em 70,19%.
Na semana passada, o esta-

do 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 indica-
dor, o patamar de novos casos
por dia ainda é muito superior
ao que era registrado entre ja-
neiro e fevereiro deste ano.

Também foi registrada que-
da de 14% no número de inter-
nações, com média móvel de
1.696 internações por dia, pa-
tamar também superior ao re-
gistrado entre janeiro e feve-
reiro deste ano. Essa foi a
quinta semana consecutiva de
queda nesse indicador. As mor-

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 conse-
cutiva de queda. Neste ano, a
menor média móvel diária de
mortes foi registrada na pri-
meira semana de janeiro, com
213 mortes por dia.

Apesar dessa queda nos in-
dicadores, o Centro de Contin-
gência do Coronavírus alertou
a população paul ista de que a
pandemia ainda não está contro-
lada no estado. Por isso, as me-
didas sanitárias de uso de másca-
ra e distanciamento social ainda
devem ser mantidas. O controle
da pandemia só deve começar a
ocorrer a partir de setembro, es-
timou o Centro de Contingência.

E de forma gradual.
“Nós não estamos perto

dessa volta à normalidade. Ela
vai ser adquirida de forma gra-
dual e está relacionada direta-
mente ao processo de imuni-
zação”, disse João Gabbardo,
coordenador executivo do
Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo.

“Quanto tivermos, em agos-
to, 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 me-
nos de 18 anos”, explicou Gab-
bardo. Segundo ele, essa popu-
lação menor de 18 anos não cos-
tuma apresentar casos graves,
mas é um grupo que se expõe

bastante e pode aumentar a trans-
missibilidade do vírus.

O estado de São Paulo pre-
tende vacinar adolescentes entre
12 e 17 anos de idade a partir do
final de agosto, logo após encer-
rar a imunização da população
adulta. Assim, o estado pode al-
cançar 84% de sua população va-
cinada, restando os 16% de cri-
anças, 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 vaci-
nada, teremos o controle da pan-
demia. 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

O governo de São Paulo vai
contratar 20 mil pais ou res-
ponsáveis de estudantes em si-
tuação de vulnerabilidade soci-
al da rede estadual paulista para
atuarem nas escolas. O progra-
ma Bolsa do Povo/Educação
vai pagar uma bolsa mensal de
R$ 500 para que os pais ou res-
ponsáveis trabalhem nas esco-
las. Eles vão atuar principal-
mente no acompanhamento de
protocolos sanitários, para aju-

dar a garantir o retorno presen-
cial 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 progra-
ma é auxiliar as famílias a su-
perar os desafios educacionais
e financeiros provocados pela
pandemia e ampliar o envolvi-
mento de toda a comunidade es-
colar, reforçando vínculos en-
tre alunos, professores e servi-
dores da educação e gerando
novos postos de ocupação.

Para participar do progra-
ma, é necessário ser responsá-
vel legal pelo estudante da rede

estadual de ensino de São Pau-
lo, estar desempregado há pelo
menos três meses, ter entre 18
e 59 anos de idade e morar pró-
ximo da unidade escolar. Um
dos critérios preferenciais é
estar cadastrado no CadÚnico.

Após as  inscr ições ,  os
candidatos vão ser entrevista-
dos na unidade de ensino in-
dicada. 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 ha-
bitacional em uma reintegra-
ção de posse na região do Cam-
po Limpo, zona sul da capital
paulista. A ação com a presen-
ça da Polícia Militar (PM) co-
meçou por volta das 8h de quar-
ta-feira, (14).

Segundo a PM, a maior par-
te dos ocupantes deixou o local

antes da chegada da polícia. Po-
rém, no final da manhã, parte das
famílias ainda fazia a retirada dos
móveis e objetos pessoais de
dentro dos apartamentos.

Os prédios foram construí-
dos em um convênio entre a Cai-
xa e a União dos Movimentos de
Moradia Independente da Zona
Sul de São Paulo dentro do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida

Entidades. Foi o movimento de
moradia que ingressou com a
ação judicial pedindo a reintegra-
ção de posse em novembro do
ano passado.

A Secretaria Municipal de
Habitação disse que tentou bus-
car uma saída negociada dos ocu-
pantes dos imóveis, no entanto,
as famílias não compareceram à
reunião agendada para a media-

ção. “Para essas 40 famílias, foi
ofertado o cadastro nos progra-
mas habitacionais do município”,
acrescenta a secretaria em nota.

A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social disse que está oferecen-
do 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 quar-
ta-feira (14) a entrega de 800 mil
doses da vacina do Butantan con-
tra o coronavírus ao Ministério
da Saúde. Nesta quinta-feira
(15), serão entregues mais 200
mil, totalizando 1 milhão de va-
cinas liberadas ao Programa Na-
cional de Imunizações (PNI)
para distribuição em todo o país.

“ Ao longo de agosto, vamos
completar 100 milhões de do-
ses, um mês antes do prazo con-
tratado, que era 30 de setembro,
complementando a totalidade do

contrato do Butantan com o Mi-
nistério da Saúde. Nosso com-
promisso era concluir a entrega
das vacinas contratadas, anteci-
pamos em 30 dias e agora com-
pramos vacinas para comple-
mentar o processo vacinal aqui
em São Paulo”, disse Doria.

Com a entrega desta quarta-
feira, 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 processa-
das a partir dos 6 mil litros de
IFA (Ingrediente Farmacêutico
Ativo) recebidos no último dia
26 de junho.

A matéria-prima foi envasa-
da e passou por etapas como
embalagem, rotulagem e contro-
le de qualidade das doses.

As vacinas entregues já con-
templam o segundo contrato fir-
mado 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 comple-
tar, até agosto, 100 milhões de
vacinas disponibilizadas ao Mi-
nistério, antecipando em 30 dias
o prazo contratual.

Na madrugada de terça-feira
(13) o instituto recebeu carga
recorde de 12 mil litros de ma-
téria-prima para produzir e en-
tregar outras 20 milhões de do-
ses. 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 aprofunda-
mentos curriculares dos itine-
rários formativos do Novo En-
sino Médio. A ação é exclusi-
va para estudantes da 1ª série
do ensino médio da rede públi-
ca estadual e acontece por
meio da Secretaria Escolar
Digital (SED). Com as infor-
mações obtidas, as escolas te-
rão 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 protago-
nismo estudantil, por meio da
oferta de conhecimentos espe-
cíficos, conforme interesse
individual. Além de contribuir
diretamente para o desenvolvi-
mento do Projeto de Vida, ofe-
rece a possibilidade de apro-
fundamento em uma ou duas
áreas e, consequentemente,
melhor formação para o mer-
cado de trabalho e ingresso no
ensino superior.

A relação proposta pela Se-
cretaria da Educação do Esta-
do (Seduc-SP) traz 10 opções

de aprofundamento curricular.
Quatro delas nas áreas de co-
nhecimento (Linguagens, Ma-
temática, Ciências Humanas e
Ciências da Natureza) e seis
opções integradas, que apre-
sentam combinações (Lingua-
gens e Matemática, Linguagens
e Ciências Humanas, Lingua-
gens e Ciências da Natureza,
Matemática e Ciências Huma-
nas, Matemática e Ciências da
Natureza, além de Ciências Hu-
manas e Ciências da Natureza).

Na manifestação, o estu-
dante também pode demons-
trar interesse em outros dois
grupos de itinerários formati-
vos. O segundo deles mescla as
áreas do conhecimento com a
qualificação profissional, via
Novotec Expresso, e permite
aprofundamento curricular em
uma das áreas do conhecimen-
to e dois certificados profis-
sionalizantes durante o ano.
São cursos relacionados a pro-
gramação, design, dados, tec-
nologia, ciências sociais e co-
municação, por exemplo.

O terceiro grupo é alinha-
do ao programa Novotec Inte-
grado, que oferece a oportuni-
dade 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 cur-
sos técnicos: Administração,
Marketing, Logística, Recur-
sos Humanos, Comércio, Fi-
nanças, Contabilidade, Desen-
volvimento de Sistemas, In-
formática para Internet, Ser-
viços Jurídicos, Serviços Pú-
blicos, Guia de Turismo, De-
sign Gráfico, Design de Inte-
riores, Eventos, Nutrição e
Dietética, Eletrônica, Eletro-
técnica, Química, Análises
Clínicas e Farmácia.

A partir de 2022, a 2ª sé-
rie contará com 10 aulas se-
manais dedicadas ao aprofun-
damento curricular escolhido
conforme as opções apresen-
tadas pela escola. Na 3ª série,
serão 20 aulas.

“Os itinerários permitem
ao estudante o aprofundamen-
to em áreas específicas, além
de ser um processo importan-
te na descoberta de potenciais
e vocações. Por parte da esco-
la, temos que oferecer todo
apoio necessário para a mate-
rialização de milhares de pro-
jetos 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 Interes-
se – Aprofundamento Curricu-
lar” e “Questionário Novo En-
sino Médio”.

Guia do Estudante
A Coordenadoria Pedagógi-

ca da Seduc-SP preparou um Guia
do Estudante que detalha propos-
tas, possibilidades e objetivos
envolvidos na iniciativa, que apro-
xima os estudantes das transfor-
mações sociais, do mercado de
trabalho e do ensino superior.

Disponível no portal Se-
duc-SP, o informativo foi cri-
ado com intuito de auxiliar os
estudantes nas escolhas, escla-
recer as principais dúvidas so-
bre a mudança, do ponto de vis-
ta dos alunos, além de trazer
informações sobre todas as
opções de itinerários formati-
vos e um passo a passo de
como realizar a manifestação
de interesse.

CÂMARA (São Paulo)
Vereadores devem aprovar a criação de um órgão - talvez com

status de Secretaria - pra que a 1ª Dama Regina Nunes possa to-
car as obras sociais que já toca - dia e noite - sem nenhuma estru-
tura, 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 gen-
te. 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 possi-
velmente mais uma cirurgia à qual pode ser submetido o Presi-
dente - 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 cirur-
gia

.
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 pos-
sa 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 ad-
mitindo 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 cam-
panha 2018

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

imprensa  (São Paulo - Brasil)  desde 1993. Via Internet desde
1996, www.cesarneto.com  foi se tornando uma referência das
liberdades possíveis. Twitter  @CesarNetoReal  -  Email
cesar@cesarneto.com
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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 mor-
tos depois que a explosão fez o ônibus cair de um barranco, dis-
seram fontes do governo local e da polícia à agência de notícias
Reuters.

Engenheiros chineses e operários da construção civil paquis-
taneses trabalham há vários anos em projetos hidrelétricos como
parte da iniciativa Cinturão e Rota de Pequim, na província oci-
dental de Khyber-Paktunkhwa, onde ocorreu a explosão.

A embaixada da China no Paquistão confirmou que seus cida-
dãos morreram. Classificando a explosão como um ataque a bom-
ba, mas não dando mais detalhes, o Ministério das Relações Ex-
teriores 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 provín-
cia, o inspetor-geral Moazzam Jah Ansari, disse anteriormente à
Reuters que havia suspeita de crime. “Parece sabotagem”, afir-
mou ele.

Uma autoridade administrativa da região de Hazara, que pe-
diu 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 ado-
ção 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 organi-
zação sem fins lucrativos que trabalha com empresas e governos
para combater as mudanças climáticas.

“A ciência diz que precisamos cortar pela metade as emis-
sões 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)

A Secretaria de Política Eco-
nômica (SPE) do Ministério da
Economia aumentou a projeção
para o crescimento da economia
este ano e também para a infla-
ção. As estimativas estão no
Boletim Macrofiscal divulgado
na quarta-feira (14).

A projeção para o cresci-
mento do Produto Interno Bru-
to (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 bo-
letim, divulgado em maio.

O aumento se deve à incor-
poração do resultado positivo do
primeiro trimestre do ano, que
“foi melhor que o esperado”,
com alta de 1,2% na compara-
ção com o trimestre imediata-
mente anterior, com ajuste sazo-
nal, e superou as estimativas de
mercado. “Esse avanço se soma
à retomada do crescimento ob-
servada nos dois trimestres an-
teriores, mesmo com o recru-
descimento da pandemia de co-
vid-19 no início deste ano”, diz
o boletim.

De acordo com o documen-
to, os indicadores de confiança
refletem melhoras nas expecta-
tivas dos empresários, com cres-
cimento em todos as áreas, em
especial no setor de serviços, e
boas perspectivas para o segun-
do semestre, dado o avanço da
vacinação da população e redu-
ção do distanciamento social.
“Conforme o avanço da vacinação
em massa, projeta-se crescimen-
to do setor de serviços no segun-
do trimestre de 2021, que é de
importância crucial para a reto-
mada 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, fren-
te ao mesmo período do ano an-
terior. Segundo o boletim, essa
recuperação contribuirá para a
ampliação da capacidade produ-
tiva neste e nos próximos anos.

Para o secretário de Políti-
ca Econômica, Adolfo Sachsida,
o caminho para o maior cresci-
mento econômico passa ainda
pela continuidade da agenda de
reformas estruturais, políticas
de consolidação fiscal, privati-
zação e concessões e reformas
pró-mercado, além da manuten-
ção do ritmo de vacinação. “Não
há dúvidas, hoje a vacinação em
massa é a melhor política eco-
nômica possível”, disse, em co-
letiva 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 neces-
sário prudência, devido aos efei-
tos da pandemia e da intensifi-
cação do risco hidrológico. “As
projeções da atividade para este
e para os próximos anos tornam-
se particularmente sensíveis à
divulgação dos dados e ao de-
senrolar dos efeitos da covid-19
e do processo de vacinação,
principalmente considerando os
seus efeitos no PIB de longo
prazo. O cenário do setor ener-
gético também é outro compo-

nente de ampliação da imprevi-
sibilidade”, 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 endivida-
mento das famílias, empresas e
governo, os choques na saúde
pública e a pobreza.

“Um jovem de 16 anos, se
era jovem pobre, ficou ano pas-
sado e esse ano sem estudar, per-
deu dois anos de educação pelo
resto da vida. Esse é um tremen-
do choque na formação de capi-
tal humano. E não há culpado, a
pandemia gerou isso”, disse. “A
pobreza é um custo de longo pra-
zo 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 en-
contra-se acima da meta de in-
flação, 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 percen-
tual, ou seja, 5,25%. “No entan-
to, a expectativa de inflação de
mercado no médio prazo encon-
tra-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 Estatísti-
ca (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 decorren-
te de elevações significativas
nos preços dos combustíveis e
energia elétrica, diante das alte-
rações 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 agro-
pecuários, a projeção para o
Índice Geral de Preços – Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI),
que inclui também o setor ata-
cadista e o custo da construção
civil, além do consumidor fi-
nal, 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 secretá-
rio Sachsida.

“À medida que continue-
mos avançando na agenda eco-
nômica, vacinando em massa a
população, aprovando reformas
pro mercado e melhorando a
consolidação fiscal, essa traje-
tória de queda persistirá”, dis-
se. (Agencia Brasil)

A atividade econômica bra-
sileira registrou queda em maio
deste ano, de acordo com dados
divulgados na quarta-feira (14)
pelo Banco Central (BC). Até
fevereiro, o Índice de Ativida-
de Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br) vinha apresen-
tando crescimento após os
choques sofridos em março e
abril do ano passado, em razão
das medidas de isolamento
social necessárias para o en-
frentamento da pandemia de co-
vid-19. Nos últimos três meses,
já houve variações, com recuos
em março e maio.

O IBC-Br, dessazonalizado
(ajustado para o período), apre-
sentou recuo de 0,43% em
maio de 2021 em relação a
abril. Já na comparação com
maio de 2020, houve aumen-
to de 14,21% (sem ajuste
para o período, já que a com-
paração é  entre  meses
iguais). No acumulado em 12
meses, o indicador também fi-
cou positivo, em 1,07%.

Com os resultados, o IBC-Br
atingiu 139,11 pontos. O índice

Atividade econômica tem
queda de 0,43% em maio,

diz Banco Central
é uma forma de avaliar a evolu-
ção da atividade econômica bra-
sileira e ajuda o BC a tomar de-
cisões sobre a taxa básica de ju-
ros, a Selic, definida atualmente
em 4,25% ao ano. O índice in-
corpora informações sobre o
nível de atividade dos três seto-
res da economia, a indústria, o
comércio e os serviços e agro-
pecuária, além do volume de
impostos.

O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar ante-
cipar, por aproximação, a evolu-
ção da atividade econômica. En-
tretanto, o indicador oficial é o
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços pro-
duzidos no país), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Em 2020, o PIB do Brasil
caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4
trilhões. Foi a maior queda anu-
al da série do IBGE, iniciada em
1996 e que interrompeu o cres-
cimento de três anos seguidos,
de 2017 a 2019, quando o PIB
acumulou alta de 4,6%. (Agen-
cia Brasil)

Ipea: inflação desacelera para
todas as faixas de renda em junho

O Indicador de Inflação por
Faixa de Renda apontou desace-
leração da taxa de inflação para
todas as faixas de renda no mês
de junho.

O estudo mostrou que, ape-
sar da redução generalizada na
comparação com maio deste
ano, a inflação das famílias de
renda muito baixa continua mai-
or que a registrada na faixa de
renda alta pelo terceiro mês con-
secutivo, 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 divulga-
do na quarta-feira (14) pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).

O grupo habitação, assim
como no mês anterior, conti-
nuou sendo o segmento que
mais contribuiu para a pressão
inflacionária em junho, impac-
tado 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 boti-
jão e do gás encanado, por sua
vez, continuam influenciadas
pela alta dos preços internacio-
nais e já acumulam variações de
16% e 14,2% no ano, respecti-
vamente.

De acordo com o levanta-
mento, o segundo grupo que
mais contribuiu para a alta da in-
flação das famílias de renda mui-
to baixa foi o de alimentação e
bebidas. Mesmo diante da defla-
ção apresentada em itens impor-
tantes, como cereais (-0,73%),
tubérculos (-11,2%) e frutas (-
2,7%), o segmento foi impacta-
do pelas altas das carnes (1,3%),

das aves e ovos (1,6%) e dos lei-
tes e derivados (2,2%).

Já as famílias de alta renda
foram impactadas pelo segmen-
to de transportes, sendo que as
quedas nas passagens aéreas (-
5,6%) e nos transportes por apli-
cativo (-0,95%) não consegui-
ram anular os efeitos dos aumen-
tos da gasolina (0,7%) e do eta-
nol (2,1%).

Na comparação com junho
de 2020, a pesquisa mostrou que
a inflação no mesmo mês de
2021 foi mais elevada para to-
dos os segmentos de renda, sen-
do que a alta foi mais significa-
tiva foi para as famílias de me-
nor renda.

Segundo o Ipea, apesar da
alta maior dos alimentos no do-
micílio 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 mai-

or renda, a menor alta inflacio-
nária em 2020 foi causada, prin-
cipalmente, pelas deflações das
passagens aéreas (-26%), dos
transportes por aplicativo (-
14%) e das despesas com recre-
ação (-0,43%)

“Os dados acumulados em
doze meses mostram que, ape-
sar 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 bo-
tijão no período. Já para as famí-
lias de renda mais alta, boa parte
dessa inflação acumulada vem do
reajuste de 43,9% dos combus-
tíveis 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) divul-
gou na quarta-feira (14) suas pre-
visões 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 re-
lação aos US$ 209,817 bilhões
efetivados em 2020, e as impor-
tações, em US$ 202,051 bi-
lhões, com expansão de 27,1%
sobre os US$158,930 bilhões
alcançados em 2020. Para a en-
tidade, haverá superávit de US$
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 ex-
portações e importações refleti-
rão 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 pre-
ços das commodities (produtos
agrícolas e minerais comerciali-
zados no mercado externo), es-
pecialmente 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 bra-
sileira passou de 35%, no ano
passado, para 41%, este ano. Do
lado das importações, o fato de
vários produtos não estarem sen-
do fabricada atualmente no país
para suprir o mercado interno,
como peças e componentes, res-
ponde pelo incremento das ven-
das externas ao Brasil, disse Cas-
tro à Agência Brasil.

Quanto ao superávit, Castro
disse que, se for confirmado,
constituirá novo recorde, supe-
rando o recorde de 2017, de
US$ 67 bilhões. A corrente de

comércio, projetada em US$
472,103 bilhões para 2021, fi-
cará próxima do recorde atual de
US$ 482,292 bilhões, apurado
em 2011.

Custo Brasil
O presidente da AEB afir-

mou que o câmbio não está afe-
tando de forma alguma a balan-
ça comercial  brasileira: “nem
positivo, nem negativo. Não
está nem estimulando a expor-
tação de manufaturados, nem as
importações. Está neutro”.
Para Castro, o câmbio não é
suficiente para deixar a balan-
ça competitiva.

Na opinião de Castro, o
principal problema do país é o
elevado custo Brasil. “Estamos
exportando basicamente com-
modities, e o custo Brasil afe-
ta 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 Bra-
sil se reduza para que aumentem
as exportações de produtos ma-
nufaturados, 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 manu-
faturados terem hoje valor no-
minal inferior ao exportado
em 2007.

A previsão anterior da AEB
para o ano de 2021 foi divulga-
da 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 superá-
vit de US$ 69,018 bilhões.
(Agencia Brasil)



Presidente deve ficar três dias
internado em SP, diz Flávio Bolsonaro
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Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“... depois que a Argentina anunciou a suspensão de novos acor-

dos comerciais pelo Mercosul, o Brasil passou a presidir o blo-
co, 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

* O Mercosul é muito importante para todos?
* É preciso a criação de pautas que interessam à todos os

membros?
* O mundo precisa do Mercosul?
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O Acordo do Mercado Comum do Sul, completou 30 anos
recentemente -

Existem um provérbio que diz melhor em grupo do que sozi-
nho. Quando estamos em conjunto é mais fácil caminhar. Exis-
tem 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 Pacífi-
co, ASEAN - Associação de Nações do Sudeste Asiático, e vári-
os outros. Nós aqui na América do Sul temos o Mercosul - Mer-
cado 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 resol-
ver as coisas individualmente. Devemos e podemos fazer acor-
dos com todos os Blocos Econômicos do mundo. Esse é o cami-
nho mais sábio e sensato. É preciso a criação de pautas comuns,
agenda comum, objetivos comum aos quatro membros do Mer-
cosul.

- 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 (Pa-
triota-RJ), filho do presidente,
afirmou que o pai estava se sen-
tindo bem após a internação no
Hospital das Forças Armadas,
em Brasília. Segundo o parla-
mentar, o presidente ficará em

observação por três dias, para
analisar a necessidade de proce-
dimentos 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 gro-
gue pela anestesia, disse para fi-
car 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 Bol-
sonaro para São Paulo foi toma-
da pelo médico Antonio Luiz
Macedo, responsável pelas ci-
rurgias no abdômen do presiden-
te. Ele diagnosticou o presiden-
te com obstrução intestinal. Nos
últimos dias, o presidente vinha

O avanço da vacinação con-
tinua 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 cons-
ta do Boletim Observatório
Covid-19, divulgado na quarta-
feira (14) pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Se-
gundo os pesquisadores da Fi-
ocruz, a vacinação tem feito
diferença e traz reflexos posi-
tivos ao quadro pandêmico à
medida que é ampliada.

O boletim mostra que qua-
tro unidades da federação per-
manecem na zona de alerta crí-
tico, 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 en-
contra-se na zona de alerta in-
termediário, em que as taxas de
ocupação variam entre 60% e
80%, e sete estados estão na
zona de alerta baixo, com me-
nos de 60%: Acre (24%), Ama-
pá (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 si-
tuação também é considerada
crítica em Brasília (80%), Rio
de Janeiro (81%) e São Luís
(81%). De acordo com a Fio-
cruz, 12 capitais estão fora da
zona de alerta: Porto Velho
(57%), Rio Branco (24%), Be-
lém (48%), Macapá (52%),
Natal (53%), João Pessoa
(40%), Recife (50%), Maceió

Vacinação reduz ocupação
de UTIs nos estados para

menos de 90%
(55%), Aracaju (50%), Salva-
dor (52%), Vitória (54%) e
Florianópolis (53%). As de-
mais estão na zona de alerta
intermediário.

Os pesquisadores avaliam
que a imunização tem feito a
diferença para a queda dos per-
centuais, mas alertam que as va-
cinas têm capacidade limitada
de bloquear a transmissão do
vírus, que continua a circular de
forma intensa. “As vacinas são
especialmente efetivas na pre-
venção de casos graves”, resu-
me o estudo, que pede a conti-
nuidade do distanciamento so-
cial, 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 pos-
sibilidade de surgimento de va-
riantes com potencial de redu-
zir a efetividade das vacinas
disponíveis é pertinente e não
pode ser perdida de vista.”

O relatório destaca ainda
que os indicadores de incidên-
cia e mortalidade da covid-19
no país estão em queda pela
terceira semana seguida. Ape-
sar disso, a pandemia mantêm
patamares altos, com média de
mais de 46 mil novos casos e
1,3 mil óbitos diários nos últi-
mos sete dias. O boletim da
Fiocruz diz ainda que o cená-
rio pode indicar um arrefeci-
mento mais duradouro da pan-
demia nos próximos meses,
mas ressalta que isso depende-
rá da intensificação da campa-
nha de vacinação, da adequação
das práticas de vigilância em
saúde, do reforço da atenção
primária e da adoção das me-
didas de proteção individual.
(Agencia Brasil)

Grande parte dos brasileiros
ainda não tem acesso a sanea-
mento 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, fei-
to com base em dados de 2018
pelo Instituto Trata Brasil. Con-
siderando a população que mora
em unidades de consumo abai-
xo da linha de pobreza no país,
67,5% não tinha acesso à rede
de esgotos em 2018. O pior re-
sultado 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 re-
cebiam água com regularidade -
diariamente e na quantidade exa-
ta. 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 po-
breza e falta de acesso aos ser-
viços 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 infor-
mações da Pesquisa de Orça-
mento Familiar (POF) do IBGE,
no período de 2008 a 2018. O
estudo apontou que uma em cada
quatro famílias brasileiras – uni-
dades de consumo – pertencem
à classe de renda de até R$ 1,9
mil mensais, que é a mais preju-
dicada no acesso ao saneamen-
to em relação às de rendas mais
altas.

Para 60% das unidades de
consumo que recebiam menos
de R$ 1,9 mil por mês, não ha-
via acesso à coleta de esgoto.
Além disso, 45,8% das famílias
nessa mesma faixa de renda não

tinham acesso regular à água tra-
tada. Em famílias com rendi-
mento 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 regu-
lar atingiu 35%.

Capitais
O levantamento apontou ain-

da que a situação das famílias
que moram nas capitais é me-
lhor: 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 re-
giões metropolitanas tinham
acesso à coleta; e  51,4% nas
demais cidades dos estados ti-
nham acesso ao serviço.

“É extremamente preocu-
pante ver que os mais privados
dos serviços são justamente as
pessoas abaixo da linha da po-
breza, fato que se repete ao lon-
go dos anos. Até mesmo o aten-
dimento irregular de água é mui-
to mais comum nas casas dos
mais pobres, o que também au-
menta 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 cai-
bam no orçamento familiar.

Despesas familiares
O estudo revelou que as des-

pesas relativas com saneamento
diminuem conforme cresce a
classe de rendimentos, o que sig-
nifica 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 ren-
da inferior a R$ 1,9 mil gasta-
vam 3,69% no mesmo serviço.

Mesmo considerando a po-
pulação em geral, os números
revelam deficit no acesso ao sa-
neamento, já que 29,7% das pes-
soas não tem acesso à rede de
abastecimento de água e 39%
não tem acesso à rede de coleta
de esgoto. Em ambas as situa-
ções, a Região Norte apresenta
os piores índices, com 50,3% e
81,2%, respectivamente.

Os índices de acesso aos ser-
viços 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 es-
goto; e 33,7% dos indígenas não
têm água e 45,2% não tem es-
goto. Enquanto 22,5% da popu-
lação branca não tem água e
29,8% não tem acesso a siste-
ma 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 fal-
ta de saneamento, o deficit de
serviço de coleta de esgoto pre-
valeceu em dois terços da popu-
lação e o deficit de abasteci-
mento regular de água tratada

ultrapassou 50%.

Marco Legal do Sanea-
mento Básico

A sanção do novo Marco Le-
gal do Saneamento Básico, que
completa um ano nesta quinta-
feira (15), tem como objetivo
alcançar a universalização dos
serviços de saneamento básico
até 2033, garantindo que 99% da
população brasileira tenha aces-
so à água potável e 90%, ao tra-
tamento e à coleta de esgoto.

A votação das mudanças no
marco legal gerou opiniões diver-
gentes sobre os efeitos da iniciati-
va. Associações empresariais acre-
ditam que haverá mais condições
de investimento e ambiente de ne-
gócio para ampliação dos serviços
de saneamento. Já algumas entida-
des da sociedade civil temem que
a medida privatize o acesso a re-
cursos hídricos, inviabilize o finan-
ciamento das redes mais onerosas
e deixe a universalização do sa-
neamento fora de perspectiva.

Investimentos
O Ministério do Desenvol-

vimento Regional autorizou, na
quarta-feira (14), a liberação de
R$ 38,4 milhões para a continui-
dade de obras de saneamento
básico no Distrito Federal e em
13 estados: Bahia, Ceará, Goi-
ás, 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 Or-
çamento Geral da União (OGU)
foram repassados pela pasta para
garantir a continuidade de empre-
endimentos de saneamento bási-
co. Mais R$ 696,4 milhões foram
assegurados para financiamentos
por meio do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e ou-
tros fundos federais financiado-
res. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

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  de  2020 para
108.335 no primeiro semes-
tre de 2021, o que represen-
ta um aumento de 26,7%. Na
comparação com o mesmo
per íodo  do  ano  passado ,
quando o número de vagas
ofertadas era de 106.069, o
aumento foi de 2,1%.

Já as vagas para os pro-
gramas 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 pr i-
meiro semestre de 2020, quan-
do haviam 24.182 vagas aber-
tas 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 se-
mestre anterior (67.569) e
4,6% a mais do que no primei-
ro 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 an-
terior (22.870) e 51,5% do que
o primeiro semestre do ano
passado (19.933).

O levantamento mostrou
ainda que o número de estagi-
ários e aprendizes ativos em ju-
nho totalizou 203.127. Desses,
80,2% são estagiários de nível
superior , 14,3% são de nível
médio e 5,5% são de nível téc-
nico. Os aprendizes são 56,6%
formados no ensino médio,
37% cursando essa faixa de en-
sino e 6,4% cursando o ensino

fundamental.
Entre os dez cursos com

mais vagas abertas estão admi-
nistração, pedagogia, direito,
comunicação social, ciências
contábeis, área de TI, engenha-
ria civil, ensino médio, marke-
ting, enfermagem. As dez cida-
des brasileiras com mais vagas
abertas são São Paulo, Brasí-
lia, Campinas, Salvador, Goiâ-
nia, Jundiaí (SP), Santos, Gran-
de ABC (SP), São José dos
Campos (SP) e Sorocaba (SP).

“Este ano será dividido em
dois semestres com conota-
ções diferentes. No primeiro
semestre houve uma recupera-
ção 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, Hum-
berto Casagrande.

Segundo Casagrande, o re-
sultado não traz otimismo, por-
que não passou de uma recom-
posição, mas para o segundo
semestre é esperada uma recu-
peração mais consistente, com
a volta das pessoas nas ruas e
retomando suas atividades e
planos de consumo, o que re-
flete em toda a economia e
mercado de trabalho.

“Este ano o primeiro e se-
gundo semestre já estão dados,
não há grandes previsões. Pas-
samos a pensar no ano que vem
se teríamos um ambiente sus-
tentável de crescimento. Será
ano de eleições, por isso é bem
difícil fazer estimativas. Mas
para voltar ao ambiente anteri-
or acho que só em meados do
ano que vem”, disse. (Agencia
Brasil)

enfrentando uma crise de solu-
ços. Ele embarcou de Brasília
para a capital paulista pontual-
mente às 17h30.

Por causa internação, a agen-
da do presidente foi cancelada.
Na manhã de quarta-feira, ele
participaria de uma reunião en-
tres os presidentes do Judiciá-
rio, Executivo e Legislativo, para
discutir as relações entre os po-
deres. O encontro será reagen-
dado. (Agencia Brasil)

Maioria das famílias na extrema pobreza
não têm saneamento, diz estudo



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.

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.

����������	�
��������������������������������������������������������������������	����������������������������	������������� 
�!���"�������""�����!!#$�#%&''��!$��(��)�!!!�����*���	����"������������"������"���+�����,�-������*����������.�/����	0
��
�����������������������������1��,�������2������������3�����	�""������4	����!(5�)!!�#�(&%#6,�7���8�������8��"����1���9���:�����
�������	�2�����,���������������	����,��2:���
������7����������;�<<�)$5,($�4:��9�����!$�6���"���������7��������
������ �������,� ���������������������=��������,�=����7������$#���",����������"��!���"�"�=��,��������������"�����,�"�2�=�����
=��"������&"�������
�������"��"�����"�������"��>���"���������"����������,�����7������"��?����"��������
��,���"����
7���"��?����������������"=����������?���=��"����,����@�����=�2������������������������������������������������������������������������������$#1!%1�!�$

�*�A�B�*��	�A�CD��&����E��*���!�*��������	�����>��!$$()%(&(���!$$�(��)�!$!!���4�6�++��-���4�6���*��������
$).�/����	0
��,��������	�������	0
��,��"���������������,�*�4�6��F�"����/�����+�������������9��,���� ��������B��,�����
��E���8����4�6����>	�>��G�>F,�	���5'��%$��)5(&�),�7����9������=��=�"���������������@���������A0������@���:������
=���=������������������������� &�������0����H��
��"����	��I����������������� &����1"=,��2:���
������ ����2��������
7����������;�$!$�!5(,)'� 4���������!$(6,� ��=��"������=����������J����������������"�=����"����������	�������
�����"�����������
���"�����������",� �������������"�����"�
�����"��"���"�"��� ��
�������������2������!!%��
���"����*������������������&"�����@������������������������������"�2��,�����������������"���	�A�CD�,�=����*�A�B,
=����7������!5���",����������"��!���"�"�=��,�=�������32�������������,����"�������7�����
��2��9����?����"��?�������
=���������,�������$#���",���2��������� �����9��������3�������@�7�����,����=��
�������=I"������5!K���
����
���@������,� �����"�
����"��"���9����?���",�=����� ��7��������=��������� ��"������ "�:�� ���������)�=������"����"��",
����"���"�����������������?������ :���"���$K�����L",�"�2�=������=��9������2��"����
���������*�������"��"�=����"
"�=��,����"��L����,�"��?����������������"=����������?���=��"����������,�=����@�����,����@�����=�2����������������� ����
>�*��+�����*�����=�""�����"�������������������,���"�$5���:��9�����!�$������������������������������$#���$)�1�!%�1��!�$

�*�A�B�*��	�A�CD��������""��*��������� �$!($(()&''��!$5�(��)�!$!!��	��""� ��""���� �������������	�����	0
���&�	�������"
8���?���"����7������� �8�>	��*��8����B��1�����7����� �	�B���+�����B���&+���������"���*�A�B�*��	�A�CD��&����E��*�
�!�*��������	�����>��$!($(()&''��!$5�(��)�!$!!����++��-������*���������).�/����	0
��,��������	�������	0
��,��"�����
���������,�*�����2���	���2���-��7�����,������������B��,��������E���8�����	�B���+�����B���,�	���$'%�)#$�(((&�#,�	�B��
+�����B���&+�,�	>�-�$'�!)!�#<!1!!!$&#����������J���+�>��B����A�����,�	���5�#�<)5�'5(&!!,�7����9�"�����=��=�"������
�������������������	�����	0
���=���=�������8�>	��*��8����B��1�,������������"0���"� ���2�����������������=���
�"���������9�7��"�&���?�"�����"=�������M�!#!�!%5�!5(,�����������!$1$!1�!$�,�����
����������������=�������=�����$1!)1�!$5,
=��3���������=������=������,���@������"�������32����7��,�����"�����"��������"�����������"������""I���"��
��",����
����
���;�)��#�#,('�4"����2������!$56���"������"���7�����"���������� �������,��@=��&"���*�A�B�=����7��,����=�������$#
��"�N���",��=I"���=�����"�=��,�	�>A��A�+�������,�"�2�=������"�����������"�
�������"��"� ����"�������"�=����������,
�������&"����������"=�����������"������
���������?��������,����@�����=�2�����������������B����>�*��+�����*�����=�""��
��"�������������������,���"�!��������2������!�!���������������������������������������������������������������������������������$#���$)�1�!%�1��!�$

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CPI pedirá contrato de intermediação
da Precisa com a Bharat BiotechV

QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021 Nacional PÁGINA 5

Jornal O DIA SP

A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pandemia vai
requerer o contrato de represen-
tação entre as empresas Preci-
sa Medicamentos e a Bharat Bi-
otech. O pedido foi feito após
questionamentos à diretora téc-
nica da Precisa, Emanuela Me-
drades, sobre como seria efetu-
ado o pagamento da empresa
que atuou como intermediária
na aquisição de 20 milhões de
doses da vacina indiana Cova-
xin, produzida pela Bharat.

O questionamento foi feito
pelos senadores Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE) e Fabiano Con-
tarato (Rede-ES). A diretora téc-
nica disse que não poderia res-
ponder à pergunta pois a infor-
mação estaria protegida por clá-
usula de confidencialidade.

“O contrato que rege a re-
presentação 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 efe-
tuado para a empresa Madison
Biotech, pertencente ao grupo
indiano e sediada em Cingapu-
ra, no sudeste asiático.

“Existe um contrato de re-
presentação 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 sub-
sidiária 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 cláu-
sula de confidencialidade.

“O contrato que rege a re-
presentação 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 paga-
mento da empresa no exterior
poderia caracterizar crimes
como evasão de divisas e so-
negação 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. “Estan-
do essa proposta feita toda no
exterior e em Cingapura, que é
um paraíso fiscal, esse dinheiro
provavelmente pode servir de
ponto de distribuição da inter-
mediação. Gostaria de pedir que
a CPI tenha acesso a toda a do-
cumentação 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 aquisi-
ção era de R$ 1,6 bilhão pela
compra de 20 milhões de doses
da Covaxin.

“A senhora pode até não di-
zer quanto vai ser a remunera-
ção se é 10%, 20%, mas não a
forma como vai ser feito o pa-
gamento”, disse Aziz. “Por isso,
a gente vai pedir acesso a esse
contrato sigiloso entre a Preci-
sa e a Biotech para que a gente
saiba qual vai ser a remunera-
ção”, acrescentou.

Contarato também questio-
nou a diretora da Precisa sobre
a verdadeira data da invoice (fa-
tura) enviada ao Ministério da
Saúde. Mais cedo, Emanuela
disse que a primeira versão do
documento foi enviada ao mi-
nistério no dia 22 de março e
não no dia 18 de março, confor-
me afirmou o consultor técnico
da pasta William Santana, em

depoimento ao colegiado.
“A primeira invoice foi en-

viada no dia 22 de março. Se a
Madison não faz parte do con-
trato e a primeira invoice foi en-
viada em 22 de março, como
Luis Miranda saberia da exis-
tência da Madison para falsifi-
car a invoice antes disso, no dia
18 de março?”, indagou Conta-
rato.

Em resposta, Emanuela Me-
drades reafirmou que o envio só
ocorreu no dia 22 e disse ter pro-
vas materiais disso. De acordo
com a diretora, perícia realizada
pela empresa apontou que o do-
cumento foi encaminhado no
dia 22 de março. Ela disse ainda
que o material foi enviado para
a Polícia Federal.

“Ela, a Polícia Federal, po-
derá fazer a perícia de forma ofi-
cial e poderá mostrar que essa
invoice somente foi encaminha-
da no dia 22”, disse.

Diante da contradição, os

senadores discutiram a possi-
bilidade de acareação entre a di-
retora e Willian.

No depoimento à CPI, Ema-
nuela 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 documen-
tos que apontam pressão da
Precisa sobre a Agência Sani-
tária de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e sobre o Ministério
da Saúde.

A diretora negou a pressão
sobre a Anvisa e disse que fo-
ram encaminhados para a agên-
cia reguladora documentos téc-
nicos sobre a eficácia da Cova-
xin. Para a senadora, houve em-
penho do governo federal em
negociar a compra da vacina in-
diana, mesmo sem aprovação
da Anvisa e do órgão sanitário
da Índia. (Agencia Brasil)

O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, pediu na quar-
ta-feira (14), durante o lança-
mento das ações previstas
para o novo ensino médio, o
apoio de professores para o
retorno às aulas dos estudan-
tes brasileiros. “Precisamos
dar uma resposta a nossos jo-
vens no presente e no futuro.
Não podemos abandoná-los
com escolas fechadas”, disse
o ministro.

Durante o evento, foi anun-
ciado o cronograma de imple-
mentação do projeto que
abrangerá todas as escolas
públicas e privadas do país. A
implementação do novo ensi-
no 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 suces-
so na implantação do novo en-
sino médio também precisará do
apoio dos profissionais da
educação para alcançar seu su-
cesso. “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-

Ribeiro pede apoio
de professores para

retorno às aulas
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, possibili-
tará a oferta de “diferentes iti-
nerários formativos conforme
o contexto no qual a escola está
inserida e de acordo com as ne-
cessidades e interesses dos
estudantes”.

O cronograma apresentado
pelo ministério prevê calendá-
rios que ampliarão a carga ho-
rária para 1 mil horas anuais
nas unidades escolares de en-
sino médio; prazos para a im-
plementação dos novos currí-
culos, alinhados à Base Naci-
onal Comum Curricular (BNCC)
e aos itinerários formativos.

Prevê também o estabele-
cimento de cronogramas refe-
rentes aos materiais e recursos
didáticos, via Programa Naci-
onal do Livro Didático (PNLD),
bem como para atualizações
das matrizes do Ensino Médio
em Tempo Integral (EMTI), do
Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb) e da ma-
triz de avaliação do Novo Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem). (Agencia Brasil)

Faria anuncia que TCU analisará
edital do 5G em agosto

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, anunciou na
quarta-feira (14) que o Tribunal
de Contas da União (TCU) mar-
cou para 18 de agosto a análise
do edital do 5G. Segundo o mi-
nistro, após a deliberação do tri-
bunal, em até cinco dias, o edital

será encaminhado para publica-
ção pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).

Faria também disse que as em-
presas de telecomunicações de-
vem colocar a tecnologia em funci-
onamento 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 fi-
nal deste ano, algumas capitais
com 5G funcionando, de acordo
com o feedback que eu recebi das

empresas”, disse.
O ministro disse que foi in-

formado sobre o agendamento
da data pelo relator do proces-
so no TCU, ministro Raimun-
do Carreiro, e pela presidente,
ministra Ana Arraes. (Agencia
Brasil)

Anvisa libera testes clínicos
 para duas novas vacinas

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) autori-
zou  na quarta-feira (14), em Bra-
sília, a realização de pesquisas
clínicas de duas novas vacinas
contra o novo coronavírus (co-
vid-19).

Uma é desenvolvida pelo Ins-
tituto de Biologia Médica da Aca-
demia Chinesa de Ciências Médi-
cas (Imbcams, na sigla em inglês),
da China, e a outra é produzida pela
empresa AstraZeneca.

A primeira pesquisa realizará
ensaio clínico de fase 3, contro-
lado por placebo, para avaliar a
eficácia, segurança e a imunoge-
nicidade da vacina do Imbcams,
que usa a tecnologia de vírus
inativado.

O estudo, a ser realizado no
Brasil, integra parte de uma pes-
quisa maior que também está sen-
do realizada na China e em ou-
tros países. Farão parte dos tes-
tes adultos de 18 anos de idade
ou mais que receberão duas do-
ses, com intervalo de 14 dias en-

tre a primeira e segunda dose.
“O delineamento de um estu-

do controlado por placebo ainda
é considerado metodologicamen-
te adequado para avaliar a segu-
rança e eficácia da vacina, consi-
derando também que ainda há
uma grande parcela da popula-
ção não vacinada, desde que se
leve em conta a possibilidade de
acesso dos voluntários às vaci-
nas disponíveis em um curto pe-
ríodo”, informou a Anvisa.

Aproximadamente 34.020 par-
ticipantes serão recrutados no
Brasil, Malásia, Bangladesh, Chi-
na 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 clíni-
ca aprovada testará a vacina
(AZD2816), desenvolvida pela
AstraZeneca com a tecnologia de
vetor de adenovírus recombinan-
te, a mesma utilizada no imuni-
zante anterior e que é aplicado

no Brasil.
A vacina será fabricada pela

empresa Symbiosis Pharmaceu-
tical 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 parcial-
mente duplo-cego, randomizado,
será aplicado em adultos de 18 anos
de idade ou mais, previamente va-
cinados e não vacinados para de-
terminar a segurança e a imunoge-
nicidade da vacina candidata.

A AstraZeneca quer verificar
a eficácia do imunizante, que atu-
aria como uma espécie de tercei-
ra dose para indivíduos sorone-
gativos para SARS-CoV-2, que
receberam anteriormente uma
vacinação primária de duas do-
ses contra a covid-19  SARS-
CoV-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 efi-
cácia da candidata a imunizante
sendo aplicada como vacinação
homóloga primária de duas do-
ses para pessoas soronegativas
para SARS-CoV-2 que não estão
vacinadas”.

Nesse caso, os pesquisado-
res 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 partici-
pantes 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)
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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 
Empreendimentos S.A. na Avenida Pacaembu, nº 1.088, sala 09, Pacaembu, CEP 01234-000, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do 
artigo 14, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, em função da participação de todos os membros do 
Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Tércio Borlenghi Junior; Secretária: Alessandra Bessa Alves de 
Melo. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:  (i) a realização, pela 
Companhia, da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, 
com garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia, no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) 
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, 
respectivamente), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, nos termos do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.” (“Escritura de Emissão”) a ser 
celebrado entre a Companhia, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente 
Fiduciário”), a Environmental ESG Participações S.A. (“Environmental ESG”) e a Emergência Participações S.A. 
(“Emergência Participações” e, quando em conjunto com a Environmental ESG, as “Fiadoras”); (ii) a autorização e 
delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar 
todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da 
Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação de instituição integrante do sistema de distribuição 
de valores mobiliários para intermediação da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), podendo, para tanto, negociar 
e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço, bem como celebrar o contrato de distribuição 
das Debêntures (“Contrato de Distribuição”); (b) contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, 
mas não se limitando, o banco liquidante ou agente de liquidação, o escriturador, a agência de classificação de 
risco, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão - Balcão B3 (“B3”), o Agente Fiduciário, e o(s) assessor(es) legal(is) (em 
conjunto, “Prestadores de Serviços”), podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva 
prestação do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; e (c) 
discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures, da Oferta Restrita, bem 
como a celebração da Escritura de Emissão e do Contrato de Distribuição e seus respectivos eventuais aditamentos, 
ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; (ii) 
autorização para a Environmental ESG prestar fiança em garantia das obrigações assumidas pela Companhia no 
âmbito da Emissão;  (iii) autorização para a Emergência Participações prestar fiança em garantia das obrigações 
assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão; e  (iv) ratificação de todos os atos praticados pelas Fiadoras e 
pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a consecução das deliberações mencionadas 
acima. 5. Deliberações: Instalada a reunião e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do 
dia, o Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, 
deliberou, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas:  (i) nos termos do artigo 59 da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), aprovar a realização 
da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições principais:  a) Número da 
Emissão: a Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: a 
Emissão será realizada em série única; (c) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de 
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (d) Data de 
Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura 
de Emissão (“Data de Emissão”);  (e) Data de Início da Rentabilidade: para todos os fins e efeitos legais, a data 
de início da rentabilidade será a primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) (“Data de Início da 
Rentabilidade”); (f) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debêntures no âmbito da 
Emissão; (g) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de 
R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (h) Prazos e Datas de Vencimento das Debêntures: ressalvadas 
as hipóteses de resgate antecipado ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 6 (seis) anos 
contados da Data de Emissão; (i) Destinação dos Recursos: os recursos captados por meio da Emissão serão 
utilizados pela Companhia, integral e exclusivamente, para recomposição do caixa da Companhia; (j) Depósito 
para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição 
pública no mercado primário, por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no 
mercado secundário, observado o disposto na Escritura de Emissão, por meio do CETIP21 – Títulos e Valores 
Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente 
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (k) Colocação e Procedimento de Distribuição: as 
Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia 
firme de colocação, a ser prestada pelo Coordenador Líder, com relação à totalidade das Debêntures, no valor de 
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições 
regulamentares aplicáveis, com a intermediação do Coordenador Líder, de acordo com os termos e condições a 
serem previstos no Contrato de Distribuição, tendo como público alvo investidores profissionais, conforme definidos 
no artigo 11 da Resolução CVM n° 30, de 11 de maio de 2021 (“Resolução CVM 30” e “Investidores Profissionais”, 
respectivamente). Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores 
Profissionais, sendo possível a subscrição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais; (l) Distribuição 
Parcial: não será admitida a distribuição parcial das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita; (m) Forma, Tipo e 
Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão 
de cautelas ou certificados, e, para todos os fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo extrato de 
conta de depósito emitido pelo escriturador. Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade 
das Debêntures, o extrato emitido pela B3, em nome do Debenturista, quando as Debêntures estiverem custodiadas 
eletronicamente na B3;  (n) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas e 
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, durante o prazo de distribuição das 
Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8° da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação 
aplicáveis à B3, pelo seu: (i) Valor Nominal Unitário na primeira data de integralização (“Data de Integralização”); ou 
(ii) pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido de Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido), calculado de 
forma pro rata temporis, desde a Data de Início de Rentabilidade até a data da sua efetiva subscrição e integralização, 
caso sejam subscritas e integralizadas após a primeira Data de Integralização (“Preço de Subscrição”). O Preço de 
Subscrição poderá contar com ágio ou deságio na Data da Integralização, desde que ofertados em igualdade de 
condições aos investidores em cada Data de Integralização;  (o) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, 
ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (p) Espécie: as Debêntures serão da espécie 
quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, com garantia adicional fidejussória;  (q) 
Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-
se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na 
B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo escriturador, para as Debêntures que eventualmente não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou 
ainda na sede da Companhia, se for o caso.; (r) Atualização Monetária das Debêntures: o Valor Nominal Unitário 
das Debêntures não será atualizado monetariamente;   (s) Remuneração das Debêntures: sobre o Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 
100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro 
de um dia, “over extra grupo” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de 
2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis (“Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis 
decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das 
Debêntures, desde a Data de Início da Rentabilidade, ou data de pagamento dos Juros Remuneratórios 
imediatamente anterior (inclusive) até a data de pagamento dos Juros Remuneratórios em questão, data de 

declaração de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, data de eventual amortização
extraordinária ou data de um eventual resgate antecipado (exclusive), o que ocorrer primeiro. Os Juros
Remuneratórios serão calculados de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão;  (t) Pagamento
da Remuneração das Debêntures: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, amortização
extraordinária ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem
previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios das Debêntures serão pagos semestralmente a partir
da Data de Emissão, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão;  (u) Amortização do Valor Nominal
Unitário Atualizado: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, amortização extraordinária
ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura
de Emissão, observado o prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses contados da Data de Emissão (exclusive),
o saldo Valor Nominal Unitário será amortizado em 4 (quatro) parcelas anuais consecutivas, nas datas a serem
previstas na Escritura de Emissão;  (v) Encargos Moratórios: sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos,
independentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão
de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata temporis, desde a data do inadimplemento
até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois
por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”);  (w)  Classificação de Risco: a Companhia
deverá contratar e manter contratada até a Data de Vencimento, às suas expensas, pelo menos uma agência de
classificação de risco a ser escolhida entre aquelas a serem definidas na Escritura de Emissão (“Agência de
Classificação de Risco”), para realizar a classificação de risco (rating) das Debêntures. O primeiro relatório da
Agência de Classificação de Risco deverá ser apresentado em até 6 (seis) meses contados da Data de Emissão,
sendo que a classificação de risco (rating) das Debêntures deverá ser atualizada anualmente até a Data de
Vencimento.  (x)  Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures;  (y) Resgate
Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar o
resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures,
mediante o pagamento de prêmio aos Debenturistas, de acordo com os termos e condições a serem previstos na
Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). O valor a ser pago em relação a cada uma das
Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total será equivalente (i) ao Valor Nominal Unitário ou o saldo
do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis,
desde a Data de Início da Rentabilidade ou data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior
(inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total, (iii) dos
Encargos Moratórios, se houver, e (iv) de um prêmio equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano,
incidente sobre os montantes indicados nas alíneas (i) e (ii) acima, considerando o prazo remanescente entre a
data do Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento das Debêntures, calculado de acordo com a
fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (z) Amortização Extraordinária: a Companhia poderá, a seu
exclusivo critério, a qualquer momento, realizar a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures,
mediante o pagamento de prêmio aos Debenturistas, de acordo com os termos e condições a serem previstos na
Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Parcial”). Por ocasião da Amortização Extraordinária Parcial, o
valor devido pela Companhia será equivalente (i) ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, acrescido (ii) dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis, desde a Data de Início da
Rentabilidade ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), conforme o
caso, até a data do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária Parcial, (iii) dos Encargos Moratórios, se
houver, e (iv) de um prêmio equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, incidente sobre os
montantes indicados nas alíneas (i) e (ii) acima, considerando o prazo remanescente entre a data Amortização
Extraordinária Parcial e a Data de Vencimento das Debêntures, calculado de acordo com a fórmula a ser prevista
na Escritura de Emissão; (aa) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério,
realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente
cancelamento das Debêntures resgatadas, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção,
assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures
de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta
de Resgate Antecipado Facultativo Total”). O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por
seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total corresponderá ao Valor
Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures objeto do resgate, conforme o caso,
acrescido (i) dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade ou
Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total; e (ii) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a
ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, que não poderá ser negativo; (bb)  Aquisição
Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, observadas as restrições de
negociação e prazos previstos na Instrução CVM 476, o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades
por Ações e os termos e condições da Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020 e, ainda, condicionado ao
aceite do respectivo Debenturista vendedor, adquirir as Debêntures, devendo tal fato constar do relatório da
administração e das demonstrações financeiras da Companhia, desde que observadas as regras expedidas pela
CVM;  (cc)  Garantia Fidejussória: em garantia do fiel, integral e pontual pagamento das obrigações assumidas
pela Companhia no âmbito da Emissão, as Fiadoras, de forma irrevogável e irretratável, prestarão garantia
fidejussória, na forma de fiança, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, assumindo,
independentemente de qualquer condição, a condição de fiadoras, principais pagadoras e responsáveis,
solidariamente entre si e com a Companhia, pelo pagamento integral das obrigações assumidas pela Companhia
no âmbito da Emissão, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão; (dd) Vencimento Antecipado:
observados os prazos de cura, quando aplicáveis, as Debêntures estarão sujeitas a diversas hipóteses vencimento
antecipado automático e não automático, a serem previstas na Escritura de Emissão; e  (ee)  Demais Condições:
todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na
Escritura de Emissão.  (ii) aprovar a autorização e delegação de poderes à Diretoria da Companhia para, direta ou
indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou
convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação do
Coordenador Líder para a intermediação da Oferta Restrita, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as
condições para a respectiva prestação do serviço, bem como celebrar o Contrato de Distribuição; (b) contratação
Prestadores de Serviços, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação
do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão,
negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures, e/ou da Oferta Restrita (especialmente
os índices financeiros, os prêmios de resgate ou amortização extraordinária e/ou a qualificação, prazos de curas,
limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções referentes aos eventos de
vencimento antecipado das Debêntures), bem como a celebração da Escritura de Emissão e do Contrato de
Distribuição e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos
no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita;  (iii)   autorizar a Environmental ESG (a) a outorgar garantia
fidejussória em forma de fiança, em caráter irrevogável e irretratável, em garantia de todas as obrigações principais
e acessórias assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão; e (b) os seus diretores e/ou procuradores a
celebrar os documentos e instrumentos contratuais necessários para tanto, incluindo, sem limitação a Escritura de
Emissão; (iv)  autorizar a Emergência Participações (a) a outorgar garantia fidejussória em forma de fiança, em
caráter irrevogável e irretratável, em garantia de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela
Companhia no âmbito da Emissão; e (b) os seus diretores e/ou procuradores a celebrar os documentos e
instrumentos contratuais necessários para tanto, incluindo, sem limitação a Escritura de Emissão; e  (v) ratificar
todos os atos praticados pelas Fiadoras e pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito das
deliberações acima. 6. Encerramento: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o
fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro
próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.  7. Assinaturas: Mesa:
Presidente: Tércio Borlenghi Junior; Secretária: Alessandra Bessa Alves de Melo;  8.  Membros do Conselho de
Administração: Tércio Borlenghi Junior; Onara Oliveira de Lima; Yuri Brancaglion Keiserman; José Carlos de
Souza; Marcos de Mendonça Peccin. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.  São Paulo,
13 de julho de 2021. Tércio Borlenghi Junior - Presidente; Alessandra Bessa Alves de Melo - Secretária.

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

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 419.792.898-
08; 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

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

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 Ali mentos 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 17160-
000, 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 Cu nha - 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 - Secre tária. JUCESP 280.278/21-4 em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

CNPJ Nº 48.663.421/0001-29 - NIRE Nº 35.300.011.520

aprovada e assinada por todos os presentes. 

 nº 322.931/21-6 em sessão de 

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 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

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 - 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-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] 

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 - Diretor-
Presidente. Karine Camargo Benez - Secretária. Membros da Diretoria: Fernando de Castro Marques - Diretor-
Presidente. 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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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 5.030.721-
SSP/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. 

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 vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. 
O capital social é de R$ 537.158.471,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente 
nacional, dividido em 537.158.471 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. 6.4. Aprovar o aumento 
do capital social de sua controlada, CPC, no valor de R$ 1.317.000.000,00, a ser subscrito e integralizado por 
suas acionistas, CCR S.A. e a Companhia, na proporção das suas participações acionárias até 31/12/2021, 
conforme termos e condições apresentados nesta reunião. 6.5. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de 
acordo com a alteração aprovada nesta assembleia, conforme constante do Anexo II, tendo uma via levada a 
registro perante a Junta Comercial competente, dispensada a sua publicação na íntegra. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e 
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 
2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 25 de junho de 2021. 
Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: 
CCR S.A., representada pelos Srs. Marco Antonio Souza Cauduro e Marcio Yassuhiro Iha. Certifico que a presente 
é cópia fiel do original, lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado 
com certificado digital ICP Brasil e Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. 
JUCESP nº 323.267/21-0 em 06.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I - Boletim de Subscrição Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25.06.2021. Boletim de 
Subscrição de 35.250.000 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
R$ 1,00 por ação, representativas do capital social da Companhia. Subscritor: CCR S.A., sociedade por ações, com 
sede na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF 02.846.056/0001-
97, NIRE 35.300.158.334, representada por seus Diretores, os Senhores: Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, 
casado, economista, RG 22638757-4 SSP/SP, CPF/MF 272.647.628-74; e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, RG 17.384.717-1 SSP/SP, CPF/MF 153.066.718-61, ambos 
com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. 
Assinatura: Espécie de Ações Subscritas: ON 35.250.000, Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 1,00, 
Forma e Prazo para Integralização: R$ 35.250.000,00 em moeda corrente nacional, até 31/12/2021. Total de 
Espécie de Ações Subscritas: 35.250.000, Total de Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 35.250.000,00. 
São Paulo/SP, 25.06.2021. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil e Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0059983-04.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Omar de Paulo Morad, 
CPF. 674.686.248-87, inventariante do espolio de Maria Vilma de Paulo Chammas, que lhe foi proposta uma ação de Alienação Judicial 
de Coisa Comum Indivisível, dito a Extinção de Condomínio, em face de por parte de Daniel Crisci, objetivando a venda do imóvel da Rua 
Cubatão nº 948, antigo nº128- Vila Mariana, que após avaliação, deverá ser levada á hasta pública, na qual será alienado pelo melhor 
lanço, repartindo-se o preço na proporção de 50% para o autor acrescidos dos valores referentes a penhora de rosto e a meação do IPTU 
constantes de reconvenção.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2021. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 doas. Processo nº 0015696-38.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Rocha Morais 
Comércio de Tecidos Eireli EPP, CNPJ 18.895.421/0001-93, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Sun Special Comércio e Representação Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 148.640,51, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de 
maio de 2021 

CAMBARÁS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 32.257.926/0001-53 - NIRE 35235414165

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 24/05/2021
Data, Hora e Local: Aos dias 24/05/2021, com início às 10h, na sede da sociedade, na Alameda Iraé, 620, conj. 118, sala 02, 
CEP 04075-000, Indianópolis, SP, SP. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação prevista no §3º do artigo 
1.152 do Código Civil, tendo em vista o comparecimento de todos os sócios da sociedade Cambarás Empreendimentos e 
Participações Ltda., doravante designada “Sociedade”, quais sejam: 1) Granferreira Empreendimentos e Participações 
Ltda., CNPJ 05.440.772/0001-68, com seu contrato social e alterações arquivados na JUCESP NIRE 35217984338, neste 
ato representada por seu sócio José Geraldo Borges Ferreira, RG 4.152.259 SSP/SP, e CPF 054.030.578-20; 2) Conrado 
Paixão de Azevedo Mota, RG 36.583.161 SSP/SP, e CPF 219.953.718-82; 3) Mariana Granata Ferreira Mota, RG 34.258.314 
SSP/SP, e CPF 335.347.538-95; e, 4) José Geraldo Borges Ferreira, RG 4.152.259 SSP/SP, e CPF 054.030.578-20; doravante 
denominados “Sócios”. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Sociedade. Deliberações: Os Sócios 
decidem, por unanimidade sem qualquer ressalva: Aprovar a redução do capital social, nos termos do artigo 1.082, inciso II 
do Código Civil, no valor de R$ 850.000,00, considerando que o capital social está excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
restituindo-se aos sócios esse valor das quotas proporcional as suas participações no capital social, passando portanto o 
capital social de R$ 2.035.000,00 a ser de R$ 1.185.000,00, com a seguinte distribuição: Granferreira Empreendimentos e 
Participação Ltda. = R$ 511.209,00 equivalente a 43,14%; José Geraldo Borges Ferreira = R$ 308.100,00 equivalente a 
26,00%; Conrado Paixão de Azevedo Mota = R$ 182.845,50, equivalente a 15,43%; Mariana Granata Ferreira Mota = 
R$ 182.845,50 equivalente a 15,43%. Encerramento: Terminados os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação, 
lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os Sócios, cumprindo assim todas as formalidades legais. 
SP, 24/05/2021. Granferreira Empreendimentos e Participações Ltda. Representada pelo sócio: José Geraldo Borges Ferreira, 
Conrado Paixão de Azevedo Mota, Mariana Granata Ferreira Mota, José Geraldo Borges Ferreira.

2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº1104834-43.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espolio de Antonio Martins, Nelson Martins, Vivaldina Maria Teixeira, Nelson
Sircilli, Gessy Maggi Sircilli, Nelson Sircilli Junior, Suelane Maria Martini Sircilli, Companhia Industrial H.
Carlos Schneider, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que ROSANAFERRARI GEREZ, PEDRO FERRARI SOBRINHO, Ernesto Ferrari, Espólio,
Jesuel Gerez Miguel e Dario Pauletto ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio
sobre imóvel situado na Rua Manoel da Costa, nº 742, Vila Darly, CEP 03262-000, 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 - 15 e 16/07

MOINHO PROGRESSO S.A.
CNPJ 60.866.688/0001-19

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Maio de 2021
1-Data, hora e local:  No dia 31 de maio de 2021, às 11 horas da manhã, na sede da Sociedade; Rua Emilio Goeldi n. 95,
CEP 05065-110, Lapa de Baixo, São Paulo-Capital;  2- Convocações e Publicações: Documentos da Administração,
art. 133 da lei 6404/76, foram publicados nos jornais DOE e jornal “ O DIA-SP” na data de 28 de abril de 2021; Convoca-
ção publicada nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2021 nos jornais DOE e “ O DIA-SP”; 3-Presença: Verificada a presença
do acionista Sr.. Yung Chu Ching, detentor de 1.020.000 ações ordinárias, que assinou o livro e identificou-se. Presentes
também o Diretor Sr. Rodrigo Goetschi Gentil; 4- Mesa: O sócio Sr. Yung Chu Ching assume a mesa e convida o Sr.
Rodrigo G. Gentil como secretário e o Dr. Antonio Luis Chinelatto para efetuar as transcrições nos termos do artigo 7 º do
Estatuto Social; 5- Quórum: O acionista presente representa 51% (cinquenta e um por cento) das ações emitidas, e es-
tando 266.100 ações em tesouraria, sem direito a voto por lei, passa a representar 58,82% do capital votante. Portanto,
conforme o Livro de Presença de Acionistas n.2, pg. 16 v. é instalada a AGO; 6- Ordem do dia e deliberações: Na
sequência prevista, foram lidos e relatados os relatórios apresentados juntamente com as contas relativas ao exercício
de 2020, e aprovados por unanimidade dos presentes. Foi então proposta a verba anual (abril 2021-abril de 2022) nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VIII do Estatuto Social, pelo diretor presente, no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil
reais). Proposta discutida e aprovada sem ressalvas. A permissão para venda de ativos (imóveis) até o valor representativo
de 20% (vinte por cento) do Capital Social é de competência do Conselho de Administração (art. 14, inc. VIII do Estatuto
Social), e, por unanimidade, ratificou-se este entendimento (competência) sem ressalvas. Sem que houvesse mais nada a
destacar, foram encerrados os trabalhos, sendo a ata lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, lida e aprovada em
seu inteiro teor, devendo dela ser extraída transcrição fiel para arquivamento e publicidade. São Paulo, 31 de maio de
2021. Acionistas presentes: Sr. Yung Chu Ching. A presente transcrição é cópia fiel e integral para fins legais. Yung Chu
Ching - Presidente, Rodrigo Goetschi Gentil - Secretário. Registro na Junta Comercial de São Paulo sob número
309.071/21-5, no dia 30 de junho de 2021, por Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Turi Incorporadora Ltda. CNPJ/MF nº 16.730.329/0001-48 - NIRE 35.226.836.851

Ata de Reunião de Quotistas - Realizada em 28.08.2020
Data, hora e local: Aos 28.08.2020, às 16hs, na sede da sociedade, na cidade de Itapeva/SP, à Rua Dr. Pinheiro, 98, Sala 6, centro, 
CEP 18400-005. Convocação e Presença: Geribá Re Investimentos Imobiliários e Participações II Ltda. (atual denominação de 
Geribá Re Investimentos e Participações II Ltda.), sociedade limitada com sede no Estado de São Paulo/SP, na Rua Dr. Renato Paes de 
Barros 714, conjunto 84, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04530-001, CNPJ 16.699.675/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na JUCESP/NIRE 35.226.836.869, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Paulo Souza Queiroz 
Figueiredo, RG 38.547.300-X SSP/SP e CPF 353.001.308-00, residente e domiciliado, no Estado de São Paulo/SP, à Rua da Mata,110, 
apartamento 151, Itaim Bibi, CEP 04531-020; (ii) Cardoso de Oliveira Participações Ltda., sociedade empresária de direito privado, 
com sede e foro na cidade de São Paulo/SP, à Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, 17º Andar, conjunto 174, sala 1, Itaim Bibi, 
CEP 04530-001, CNPJ 19.578.450/0001-94, neste ato representada por Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, RG 17.541.881-0 SSP/
SP e CPF 131.262.138-98, residente e domiciliado na Alameda Jurupis, 777, Apartamento 71, Moema, CEP 04088-002, São Paulo/SP, 
com seus atos constitutivo arquivados na JUCESP/NIRE 35.228.152.266 em data de 01.03.2010 e Alexandre Henrique de Souza,  
RG 33.162.710-3, expedida pela SSP-SP, CPF/MF 325.142.508-03 e no CREA/SP sob o nº 5062469321, residente e domiciliado na 
Cidade de Itapeva/SP, na Rua Zita Ferrari 270, CEP 18405-050, representando a totalidade dos titulares das quotas representativas do 
capital social da Sociedade, dispensada, destarte, a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, §2º da 
Lei 10.406/02. Composição da Mesa: Presidente: Alexandre Henrique de Souza; Secretário: Paulo Souza Queiroz Figueiredo.  
Ordem do Dia: deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil. 
Deliberações: Consoante a cláusula 4ª do contrato social, os sócios resolvem, por unanimidade e sem ressalvas, reduzir o capital social 
da Sociedade no valor de R$617.259,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao 
capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade. Desta forma, o capital social que, atualmente, é de R$827.939,00, 
passará a ser de R$210.679,00, dividido em 210.679 quotas, mediante a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, que 
passa ficar distribuído da seguinte forma: 01. A sócia Geribá Re Investimento e Participações II Ltda., que detinha o valor de 
R$490.040,00, após a redução ficará com R$124.697,00; 02. A sócia Cardoso de Oliveira Participações Ltda. que possuía 
R$245.020,00, após a redução ficará com R$62.348,00; 03. O sócio Alexandre Henrique de Souza, possuidor de R$92.879,00, após 
a redução ficará com R$23.634,00; Os sócios concordam, outrossim, que, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, a redução 
do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios. Encerramento e Aprovação da Ata:  
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual foi assinada em 03 vias, 
por todos os Sócios, os quais representam a totalidade do capital social, por mim Secretário e pelo Presidente. Mesa: Alexandre 
Henrique de Souza - Presidente; Paulo Souza Queiroz Figueiredo - Secretário. Itapeva, 28.08.2020. Geribá Re Investimentos 
Imobiliários e Participações II Ltda., Cardoso de Oliveira Participações Ltda., Alexandre Henrique de Souza.
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INSTITUTO INTERCEMENT
CNPJ nº 23.781.046/0001-90

 

Pelo desenvolvimento
comunitário

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 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.830.412 1.997.855
Outros ativos 78.838 65.235
Total do ativo circulante 2.909.250 2.063.090
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários 58.414 56.176
Outros créditos 759.300 681.312
Imobilizado 1.419 2.839
Intangível 939 985
Total do ativo não circulante 820.072 741.312
Total do Ativo 3.729.322 2.804.402

Passivo 2020 2019
Circulante
Fornecedores e contas a pagar 9.607 32.569
Salários e encargos sociais a pagar 80.262 177.032
Impostos e contribuições a recolher 18.039 28.385
Antecipação de recursos 370.032 89.189
Partes relacionadas – 310.703
Total do passivo circulante 477.940 637.878
Patrimônio Líquido 3.251.382 2.166.524
Patrimônio Social 3.251.382 2.166.524
Total do Passivo e Patrimônio Social 3.729.322 2.804.402

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
Para os Exercícios de 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 

(Valores expressos em reais - R$)

Patrimônio Social Superavit/Deficit Acumulado Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 2.973.301 – 2.973.301
Deficit do exercício – (806.777) (806.777)
Absorção do deficit do exercício (806.777) 806.777 –
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 2.166.524 – 2.166.524
Superávit do exercício – 1.084.858 1.084.858
Absorção do superavit do exercício 1.084.858 (1.084.858) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 3.251.382 – 3.251.382

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT 
Para os Exercícios de 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 

 (Valores expressos em reais - R$)

2020 2019
Receita Bruta
Doações e contribuições 4.363.024 3.765.933
Despesas Operacionais
Doações efetuadas em dinheiro e/ou bens materiais (888.279) (1.478.998)
Despesas em apoio técnico e/ou serviços (782.723) (1.055.996)
Gerais e administrativas (1.748.958) (2.188.367)
Total das despesas (3.419.960) (4.723.361)

2020 2019
Superavit/Deficit antes do resultado financeiro 943.064 (957.428)
Resultado Financeiro
Receitas 151.506 160.720
Despesas (9.712) (10.069)

141.794 150.651
Superavit/Deficit do exercício 1.084.858 (806.777)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 

(Valores expressos em reais - R$)

2020 2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superavit/Deficit do exercício 1.084.858 (806.777)

Ajustes para reconciliar o superavit (deficit) do exercício:

 Depreciação e amortização 1.465 1.465

 Juros, encargos e variações cambiais provisionados (86.057) (31.589)

 Remissão de dívida com partes relacionadas (300.900) –

Variação nos ativos operacionais:

 Outros Créditos (17.574) 139.918

Variação nos passivos operacionais:

 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 7.506

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 832.557 (986.788)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

 Partes relacionadas – 300.900

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento – 300.900

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa no exercício 832.557 (685.888)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 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

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

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

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.

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

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

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

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. VITOR GAMBASSI
PEREIRA,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SEON OK IM  (RNE-V 0654467
DIRE XEX; CPF/MF 128.282.498-83),  queTHEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA
MISTRE, representada por J.M. DE ALMEIDA IMÓVEIS LTDA. lhe move ação de
DESPEJO por FALTA de PAGAMENTO c/c COBRANÇA ,  na qual  f igura como
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 impor-
tava em R$15.687,50. Encontrando-se o garantidor da locação SEON OK IM, em
lugar incer to e não sabido, foi  defer ida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no
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 edi tal ,  por extrato,  af ixado e publ icado na forma da le i .  Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.

14   e    15/07

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
publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de junho de 2021. 30/06 E 15/07

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, Im-
portação e Exportação de Alimentos CNPJ 08.02.092/0001-
65,e seus sócios João Paulo Ayres Melardi,CPF 123.859.498-
09 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 Agrope-
cuaria SA ajuizou incidente de desconsideração de personali-
dade jurídica, da executada Tzion Comércio, Importação e 
Exportação Ltda.incluindo as empresas Santina do Brasil,Co-
mércio, 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 manifes-
tem 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 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) absolu-
tamente 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, declarando-
o(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] 

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
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 Ofi cial 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 
fi ndo 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) fi xar 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 fi cou 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 251.456.816-
15; (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 profi ssional 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 gratifi cações, 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, fi cando a cargo 
do Conselho de Administração da Companhia a fi xação 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. Certifi co que a 
presente é cópia fi el do original lavrado em livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - 
Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 322.717/21-8 em 06.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  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  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 
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. 

13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL  SP  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.  

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 
9 DO SISTEMA DE TRENS METRO-
POLITANOS 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.

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. 

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

Pesquisa
Anfavea e
Webmotors

mostra otimismo
para compra de

automóveis
A pandemia da covid-19 am-

pliou a busca pelo automóvel
como meio de transporte, mos-
tra pesquisa da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) e da
startup Webmotors sobre inten-
ção de compra no Brasil. O le-
vantamento, que entrevistou
4.240 pessoas, mostra que 75%
querem comprar e ou trocar de
carro ainda em 2021. 

Entre os respondentes, 74%
já possuem carro e 26% não. Dos
que têm veículos, 73% têm in-
tenção de trocar o modelo neste
ano, mas o percentual dos que
pretendem trocar agora é de
21%. O percentual dos que pre-
tendem fazer a compra imediata
entre os que não têm carro é
maior (34%). Dos 26% que não
tem automóvel, 80% querem fa-
zer a compra em 2021.

“Nosso setor está passando
por uma dificuldade de produ-
ção por conta de abastecimen-
to, em especial por conta do
abastecimento de
semicondutores, e estamos do
lado da oferta, você ,Webmotors,
que está do lado demanda, a
gente concluiu que há muito in-
teresse no carro novo, a deman-
da existe”, avaliou Luiz Carlos
Moraes, presidente da Anfavea.

Diante das medidas de segu-
rança sanitária por causa da
covid-19, 79% dos que possu-
em carro disseram estar usando
o veículo com mais frequência.
Em seguida, o transporte por
aplicativo (16%), a opção a pé
(14%) e, por último, o transporte
coletivo (3%). Dos que não têm
carro, mas pretendem comprar, o
meio que mais passou a usar foi
o transporte por aplicativo
(46%), a pé (29%) e transporte
coletivo (18%).

Entre os proprietários, 58%
disseram que os preços estão
muito altos e isso é o que mais
os impede de comprar um veícu-
lo. Para 29%, as altas taxas de
juros por parte dos bancos tam-
bém são impeditivos. A alta dos
preços também é o que impede
63% dos que não têm carros ain-
da e 37% apontaram as taxas de
juros. O alto valor da entrada
para o financiamento foi apon-
tado por 26% dos que fariam um
novo investimento. (Agencia
Brasil)
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AKSP abre segundo turno no
remodelado Kartódromo de Interlagos

PÁGINA 8 QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Kartismo

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

A Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) vai fazer
uma prova especial neste domin-
go (18), a partir das 17h, no Kar-
tódromo de Interlagos, na zona
sul de São Paulo (SP). Além de
abrir o segundo turno de seu cam-
peonato, esta quarta etapa será
disputada com os novos chassi
Mini, motores Honda e pneus
MG, que equipam os karts da
nova administração – LR Prepa-
rações - desta praça esportiva,
que está mais limpa e bonita. E
estas novidades já atraíram a ins-
crição de 110 pilotos para as cin-
co baterias.

Os campeões do primeiro tur-
no, que também lideram a pontua-
ção geral são Alberto Otazú (Eli-
te), Jorge Filipe (Sênior), Rodri-
go 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 por-

que estaremos praticamente es-
treando os novos karts de Inter-
lagos, o que pressupõe que de-
verão 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 títu-
lo consecutivo na AKSP”, plane-
ja Alberto Otazú (Cardoso Funi-
laria e Pintura/Bianchi Automó-
veis/AVSP/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/Imab
Metalúrgica/Concept Kart),
campeão da Elite na temporada
passada e líder da principal cate-
goria da AKSP em 2021. 

Além dos seis primeiros co-
locados de cada categoria rece-
berem 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 incentiva-
doras, 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 arre-
cadação de agasalhos e coberto-
res, que serão doados para a Fra-
térnitas Madre Tereza de Calcu-
tá, localizada na Vila Natal, re-
gião 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) Augus-
to Coutinho, 48; 4) Galvane Rui-
vo, 39; 5) Leonardo Ferreira e
Valdo Gregório, 37; 7) Edu

Abrantes, 31; 8) Fábio Laranjo,
30; 9) Gabriel Roque, 28; 10)
Vinicius Silva, 27.

Pontuação da categoria Gra-
duados da AKSP depois da 3ª eta-
pa: 1) Rodrigo Oliveira, 56 pon-
tos; 2) Rodrigo Fernandes, 51; 3)
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Júlio Luiz, 50; 4) Matheus No-
zaki, 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 Ro-
que, 52; 4) Luiz Gouvêa, 44; 5)
Ricardo Cesar, 35; 6) Adolfo
Soares e Juan Alvarez, 34; 8) Val-
do Gregório, 29; 9) Wagner Bo-
telho, 27; 10) Miguel Sacramen-
to, 26.

Pontuação da categoria Light
da AKSP depois da 3ª etapa: 1)
Emílio Di Bisceglie, 72 pontos,
2) Arthur Calore, 60; 3) Igor Pa-
ganari, 56; 4) Seong Lee, 47; 5)
Igor Dias, 38; 6) André Sgarbi,
30; 7) Arthur Martins, 22; 8) Lu-
cas Piovesam, 21; 9) Rafael Ca-
sado e Jorge de Souza, 19.

O campeonato da AKSP tem
o apoio de Cervejaria Paulistâ-
nia, Luvas DKR, Camisetas Har-
derthan e SM Reparação de Veí-
culos. Contato:
aksp.contato@gmail.com; What-
sApp: 11-93079.0901.

Após estrear com pódio em
Spa-Francorchamps e terminar
as 8h de Portimão em 8º na
classe GTE-Am, o piloto tocan-
tinense Felipe Fraga disputa
neste domingo (18) as 6 Horas
de Monza, terceira etapa do
calendário de 2021 do WEC
(Campeonato Mundial de En-
durance). Fraga dividirá nova-
mente o Aston Martin Vantage
AMR com os pilotos Ben Ke-
ating e Dylan Pereira e fala so-
bre 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 di-
fícil, por exemplo, achar um pon-
to de frenagem na curva 1, por-
que 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 con-
ta atualmente com três vitórias
nas três etapas que disputou no
IMSA, importante campeonato
norte-americano. Além disso,
Fraga também terá seu primei-

Felipe Fraga disputa
6 Horas de Monza

neste final de semana
Piloto oficial da fábrica da Mercedes busca bons resulta-
dos no circuito de Monza para continuar com a boa fase
no WEC e se preparar para as 24 Horas de Le Mans
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ro desafio oficial com a Mer-
cedes no final de julho, quan-
do correrá nas 24 Horas de
Spa-Francorchamps com um
GT3 da AKKA Asp Team.

Fraga, inclusive, acredita
que a veloz pista de Monza aju-
dará 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 te-
rem 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 es-
tamos bem focados em ter um
bom resultado no circuito ita-
liano”, completou Fraga.

As atividades de pista co-
meçam na sexta-feira com o
treino livre 1 (10h30). No sá-
bado (17), outros dois treinos
livres serão realizados, um às
4h30 e outro às 9h00, enquan-
to a classificação será às
13h00. No domingo (18), a lar-
gada das 6 Horas de Monza
será dada às 7h00 e a chegada
está prevista para às 13h00.

Copa Truck

Beto Monteiro volta a Cascavel após
bom desempenho na Stock Car

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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Após uma boa estreia na Sto-
ck Car em Cascavel no último
final de semana, o pernambuca-
no Beto Monteiro retorna ao
traçado paranaense para mais
quatro corridas. Desta vez,
para Copa Truck, que terá eta-
pa 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 con-
quistas no segundo semestre
de 2021.

“Nosso desempenho  na
etapa de São Paulo foi bom e
estamos muito focados para
conquistar uma vitória em
Cascavel. A corrida que fize-
mos 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, me-
lhor posição entre os estreantes na
etapa - além de mostrar bom ritmo
também na prova 2.

Piloto do Grupo Universal
Automotive Systems, o pernam-
bucano coloca o máximo de pon-
tos possíveis nesta etapa como
objetivo principal em Cascavel.

“Os pontos que conquistamos
em Interlagos foram muito im-
portantes 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 cer-
teza de que podemos conquistar

a vitória. Será um final de sema-
na intenso com quatro corridas,
então vamos com tudo”, comple-
ta Beto, que é o primeiro da his-
tória a disputar simultaneamen-
te as temporadas completas da
Copa Truck e da Stock Car.

Os treinos da Truck em Cas-
cavel começam nesta quinta-fei-
ra (15) com duas atividades ex-
tras, às 15h00 e às 16h30, res-
pectivamente. Na sexta-feira
(16), serão três treinos livres,
com sessões às 12h50, 14h20
e 16h35, enquanto o classifica-
tório será no sábado (17) a par-
tir das 8h.

A primeira rodada dupla será
no mesmo dia às 15h12 e às
15h45, enquanto a segunda roda-
da dupla do final de semana está
marcada para começar no domin-
go (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 iniciam
 com vitória em Ruanda
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Rupia disputa a bola na rede durante a partida

Ângela e Rupia Inck (DF/
MG) começaram com vitória
na etapa duas estrelas do Cir-
cuito 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 ga-
rantiram a vaga na chave princi-
pal.

“A gente ganhou um jogo
duro. As meninas estavam jogan-
do muito bem, não estavam er-
rando nada. O jogo foi realmen-
te ponto a ponto. Graças a Deus,
a gente manteve a paciência, o

foco, conseguiu reverter um
jogo muito difícil e se classifi-
car”, analisou Ângela.

Nesta quinta-feira, Ângela e
Rupia enfrentam Laboureur/
Schulz (ALE) pelo Grupo A. Do-
rina 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 patro-
cinador oficial do voleibol bra-
sileiro.


