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LDO de 2022 prevê aumento do
fundo eleitoral para quase R$ 6 bi
Ministério faz parceria para
qualificar 270 mil mulheres

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, na
quinta-feira (15), o texto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2022, que determina as metas e prioridades
para os gastos do governo no
ano que vem. Um dos dispositivos incluído pelo relator
do projeto, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), está o
aumento do fundo eleitoral
para o ano que vem, de cerca de R$ 2 bilhões para mais
de R$ 5,7 bilhões.
Os recursos do fundo, que
são públicos, são divididos entre os partidos políticos para
financiar as campanhas eleitorais. De acordo com o texto, a
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Confiança do comerciante sobe
novamente e volta à zona de satisfação
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OMS afirma
que China
deve fornecer
dados sobre
origens da
covid-19
O chefe da Organização
Mundial da Saúde (OMS) disse que as investigações sobre
as origens da pandemia de covid-19 na China estão sendo
prejudicadas pela falta de dados brutos sobre os primeiros
dias da disseminação do vírus
no local e pediu ao país para ser
mais transparente.
Uma equipe liderada pela
OMS passou quatro semanas na
cidade de Wuhan, na província
de Hubei, com pesquisadores
chineses e disse em um relatório conjunto publicado em
março que o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio
de outro animal.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã

Tarde

28º C
14º C

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Nos próximos dias, os beneficiários do auxílio emergencial passarão a receber de graça as informações sobre datas de depósito,
de pagamento e de saque no celular. A Caixa Econômica Federal e

o Whatsapp fecharam parceria,
inédita no mundo, para o envio de
mensagens sobre o benefício.
Uma conta oficial e verificada da Caixa passará a enviar as informações sobre o auxílio emer-

EURO
Compra: 6,06
Venda:
6,06

primeira dose, 6,28 milhões de
segunda dose e 913,1 mil de
dose única, segundo dados do
Vacinômetro das 11h51 de quinta-feira. Com estes números,
16,81% da população total do
estado já possui esquema vacinal
completo.
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Ministério lança plano
para fortalecer residências
em saúde
Representante da Davati diz
que Dias o procurou para
tratar de vacina

gencial. Segundo o presidente do
banco, Pedro Guimarães, cerca de
500 milhões de mensagens gratuitas deverão ser enviadas durante o pagamento das parcelas restantes do benefício.
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Esporte

Stock Car altera data e
anuncia corrida no anel
externo de Curitiba
Promotora da Stock Car Pro
Series, a Vicar anunciou a antecipação de 22 para oito de agosto a data da sétima etapa da temporada. A prova continua marcada para o Autódromo Internacional de Curitiba, mas ao invés do
tradicional traçado misto ela será
disputada pelo anel externo.
A medida se deu em função da coincidência de datas
com as 24 Horas de Le Mans,
o que obrigaria alguns pilotos
da principal categoria do continente a terem que fazer
uma opção entre as duas competições.
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Maia/Vinicius Cardozo
avança em Sofia; Ângela/
Rupia perde primeiro
jogo em Ruanda
Duas duplas brasileiras
entraram em quadra em etapas diferentes do Circuito
Mundial de vôlei de praia na
quinta-feira (15). No torneio
duas estrelas de Rubavu, em
Ruanda, Ângela e Rupia Inck
(DF/MG) foram superadas na

primeira rodada da fase de
grupos, e na competição
uma estrela em Sofia, na
Bulgária, Maia e Vinicius
Cardozo (RJ) ganharam
suas duas partidas no qualifying e avançaram à chave principal.
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Equipes disputam prova
visando preparação para o
Rally dos Sertões

Categoria internacional
com mais brasileiros, WEC
disputa 6 Horas de Monza

Noite

Foto/ João Filipe

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,08
Venda:
5,28

O Estado de São Paulo superou na quinta-feira (15) a
marca de mais de 30 milhões
de doses aplicadas de vacina de
Covid-19 na população nos 645
municípios.
Do total de doses aplicadas,
22,2 milhões foram referentes à
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Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,13
Venda:
5,13

SP ultrapassa 30 milhões de
doses aplicadas de vacinas
contra a COVID-19

O Campeonato Mundial de
Endurance (WEC) entra na pista nesta sexta-feira (16) para os
treinos preparatórios da terceira etapa da temporada, as 6 Horas de Monza, na mítica pista localizada na região da Lombardia, ao norte da Itália. Crescente destaque no grid, o Brasil
contará com sete pilotos, todos
listados entre os mais competitivos de suas respectivas categorias.
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Campeonato Mundial de
Endurance

Foto/ Daniel Lins

O número de norte-americanos que entraram com novos
pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, à
medida que o mercado de trabalho ganha força, mas a escassez de mão de obra está frustrando os esforços das empresas para aumentar as contratações a fim de atender a forte
demanda por bens e serviços.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em
26 mil, para um número com
ajuste sazonal de 360 mil na
semana encerrada em 10 de
julho, informou o Departamento do Trabalho na quintafeira (15). Economistas consultados pela Reuters previam
360 mil novos pedidos para a
última semana.
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Caixa e Whatsapp fecham
parceria para envio de
mensagens sobre auxílio

Foto/ Duda Bair ros

Pedidos
semanais de
auxíliodesemprego
caem nos
Estados Unidos

verba do fundo será vinculada
ao orçamento do Tribunal Superior Eleitoral, prevendo 25%
da soma dos orçamentos de
2021 e 2022.
Mesmo com alguns deputados e senadores questionando o dispositivo, a medida foi
aprovada pela CMO. O fundo
de financiamento de campanha
foi criado após a proibição do
financiamento privado, em
2015, pelo Supremo Tribunal
Federal, sob o argumento de
que as grandes doações empresariais desequilibram a disputa eleitoral. Nas eleições de
2018, foi criado o fundo de
R$ 2 bilhões com recursos
públicos.
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Rally Cuesta abre a temporada
As duas categorias mais numerosas do Rally dos Sertões fazem
seu último “teste coletivo” neste
final de semana (17 e 18), quando
será disputado o Rally Cuesta, na
região de Botucatu, interior de São
Paulo. Motos e UTVs percorrerão
duas sessões diárias de 70km, totalizando 140km de prova. Vencedor de uma das edições do Cuesta,
o piloto Rodrigo Varela explica a
importância da corrida.

do Brasileiro de Baja
“Além de ser a etapa de
abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, o Cuesta
também é a última oportunidade de medir forças com os concorrentes que estarão no Sertões, a maior prova do continente”, explica Varela, piloto da
equipe Monster Can-Am, ele
próprio um dos grandes nomes
para a disputa do Sertões na categoria UTV.
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São Paulo vacina pessoas a partir
de 32 anos na próxima semana
SP convida investidores
a patrocinar GP de F1
O Governo do Estado de
São Paulo e a Prefeitura da Capital se reuniram na quinta-feira
(15), no Palácio dos Bandeirantes, para apresentar o plano de
comunicação e as cotas de patrocínio do GP São Paulo de F1.
Além do Governador João Dória e do Prefeito Ricardo Nunes,
participaram o CEO da F1, Alan
Adler, e o secretário de Turismo
e Viagens do Estado, Vinicius
Lummertz. Foi apresentado também o protótipo do troféu GP,
batizado de Vitória.
Representantes de mais de
30 grandes marcas, de vários
segmentos, compareceram à
reunião. O objetivo do Governo é captar R$ 32 milhões em
patrocínio, direito negociado
com a F1, como forma de abater o investimento na manutenção do evento no Estado.
Vinicius Lummertz destacou a importância econômica
e promocional. “A Fórmula 1

marca oficialmente a retomada do turismo e da economia
no Brasil. Traz a esperança de
dias melhores e de retorno de
público e segurança”, afirmou.
O GP São Paulo de F1, único na América do Sul, acontecerá entre os dias 5 e 7 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Segundo estudo da
Fundação Getúlio Vargas, o
impacto econômico do evento
é de R$ 670 milhões (dado de
2019) e o valor da exposição
da imagem do evento e da cidade em todo o mundo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.
“Os empresários se mostraram animados com a possibilidade de associar suas marcas a
um evento de grande impacto e
visibilidade, já com a população
vacinada”, disse Lummertz. São
quatro cotas de patrocínio:
ouro, de R$ 16 milhões, prata,
R$ 8 milhões, e duas bronze, de
R$ 4 milhões cada.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Caso a relatoria do processo de Impeachment do vereador
Faria de Sá (PP) for pra bancada cristã, não tenho nenhuma dúvida que o vereador Faria de Sá (PP) terá a justiça justa (leia-se
caso Pitta “preto de alma branca”) que o Cristo Jesus deixou como
exemplo
.
PREFEITURA (São Paulo)
61º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB histórico) não tá
suando sozinho. Seu Secretário Executivo - professor Diogo
Soares - não tem sequer o tempo que teve quando presidiu a Juventude do MDB. O partido tá - literalmente - renascendo na Pauliceia Desvairada
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Mais católica das políticas exercendo o cargo de deputada estadual, Janaína Paschoal (PSL) tem rezado muito pra que o Presidente Jair Bolsonaro saia bem dos tratamentos ou até de nova cirurgia na região abdominal em que tomou facada na campanha 2018
.
GOVERNO (São Paulo)
E não é que João Doria (fundador do PSDB ‘liberal de centro’) pegou pela 2ª vez o vírus mutante Corona (Covid 19). Na 1ª
vez, não tinha sido vacinado e agora após ser vacinado. Pergunta :
será preciso uma 3ª dose pra quem tomou Coronavac (Butantã) ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Conforme antecipamos, o Senado vai seguir com a CPI (na
qual alguns Covidões estaduais e municipais que desviaram muito dinheiro não precisam explicar) com mais 90 dias pra tentar
fritar o governo do Presidente Bolsonaro. Tá valendo absolutamente tudo
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Tá caindo ainda mais a máscara dos falsos cristãos - que são
piores que os ateus - que publicam todo o ódio e toda a maldade
que o Cristo Jesus jamais Ensinou. O desejo de morte ao Jair
Bolsonaro só reforça o fato de que a Vida Plena pertence somente a DEUS
.
PARTIDOS (Brasil)
A partir da cidade de São Paulo, com Ricardo Nunes na prefeitura - o MDB (do ex-Presidente Temer) começa a reconstruir
sua história. O último prefeito foi Mario Covas (indicado pelo
governador Montoro) entre 1983 e 1985 (ano da volta das eleições diretas) ...
.
JUSTIÇAS (Brasil)
O ex-ministro (Justiça) André Mendonça já tem pelo menos
41 votos dos senadores pra assumir o cargo deixado por Marco
Aurélio Collor no Supremo Tribunal Federal. Em tempo : cabe a
ele mudar o termo “terrivelmente” pra “abençoadamente” evangélico
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde
1996, www.cesarneto.com foi se tornando uma referência das
liberdades possíveis. Twitter @CesarNetoReal - Email
cesar@cesarneto.com
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A partir da próxima semana,
pessoas com 32, 33 e 34 anos
de idade já podem procurar os
postos de imunização para serem vacinadas contra a covid-19,
na cidade de São Paulo. Esse grupo soma 435.557 pessoas. Na
quinta-feira, (15), estão recebendo a primeira dose quem tem
36 anos de idade. Nesta sextafeira, (16), será a vez das pessoas com 35 anos de idade.
Na semana que vem, a segunda-feira (19) será dedicada para
as pessoas de 34 anos, a terçafeira (20) para quem tem 33 e a
quarta-feira (21) para os de 32
anos de idade. Os dias 22, 23 e
24 serão dedicados à repesca-

gem para as pessoas dessa faixa
etária e para a aplicação da segunda dose de todos os grupos.
Gestantes e puérperas que moram em São Paulo também podem
procurar uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) para se vacinar. Nesses casos, são aplicadas apenas as
vacinas CoronaVac ou Pfizer.
Quem foi convocado em etapas anteriores, mas ainda não se
vacinou, também pode procurar
os postos de vacinação para receber o imunizante. Na página
Vacina Sampa é possível conferir a relação do público elegível
e os postos de vacinação na capital paulista. O site De Olho na
Fila mostra como está a movi-

mentação em cada um dos locais
de vacinação.
Serão reabertos na próxima
semana os drive-thru, mega postos e farmácias, das 8h às 17h.
Nas UBS, o atendimento é das
7h às 19h, mesmo horário na
Assistência Médica Ambulatorial (AMA) integradas com UBS.
Para agilizar o atendimento
na hora da vacinação, a prefeitura pede que seja feito um précadastro no site Vacine Já. São
solicitados dados como nome
completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.
No posto, é obrigatório apresentar documento de identificação, além de comprovante de

residência no município, que
pode ser digital ou impresso.
Caso o comprovante seja de outro residente da casa, é necessário atestar o parentesco.
Xepa
Para não desperdiçar doses
remanescentes da vacina, as unidades de saúde têm listas de espera com o cadastro de usuários
que podem receber essas doses,
popularmente conhecida como
xepa. Isso ocorre quando, ao final do dia, sobram frascos abertos do imunizante. Para entrar na
lista, os interessados devem procurar a UBS mais próxima para
se candidatar. (Agência Brasil)

Governo de SP sanciona
Lei que autoriza Sabesp a investir
US$ 500 milhões em saneamento
O Governador João Doria
sancionou a Lei 17.386/2021,
que autoriza a Sabesp a captar um
total de US$ 500 milhões em
financiamentos internacionais
destinados a ações para ampliação dos serviços de água e esgotamento sanitário nas regiões
operadas. A sanção foi publicada na edição de quinta-feira (15)
do Diário Oficial do Estado.
A Sabesp poderá ampliar os
investimentos em saneamento
nos municípios onde atua, levando mais qualidade de vida
à população e beneficiando diretamente o meio ambiente,
inclusive na Baixada Santista,
neste caso dando continuidade ao Onda Limpa, o programa
que expande a coleta e o tratamento de esgoto em cidades do
litoral paulista.
A autorização aos dois financiamentos já havia sido concedida pela Assembleia Legislativa do Estado, mediante a aprovação do projeto criando a lei
agora sancionada. Ela permite
que o Governo Estadual ofereça
as contrapartidas às garantias
que a União tem que conceder a

financiamentos externos. A tramitação envolvendo o Governo
Federal é normal nesse tipo de
operação e inclui ainda autorizações do Senado e também da
Comissão de Financiamentos
Externos (Cofiex) do Ministério da Economia.
O primeiro financiamento
tem apoio do New Development
Bank (NDB), instituição fundada em 2014 pelo grupo de cinco
países que formam o BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul) com o objetivo de
mobilizar recursos para projetos
de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países
membros.
Este financiamento para o
Plano de Investimentos da Sabesp é de US$ 300 milhões. Os
recursos serão investidos na ampliação e otimização dos sistemas de abastecimento e do número de ligações de água e em
programas que têm como foco
a sustentabilidade, com destaque
para a expansão das conexões de
imóveis à rede de esgoto para
destinação ao tratamento, além
da infraestrutura de transporte e

tratamento. Entram nesse tipo de
ação o Novo Rio Pinheiros, o
Projeto Tietê, além do Pró-Billings – ação para a melhoria da
água da represa – e do Programa
Córrego Limpo. A modalidade
do financiamento inova, já que a
liberação dos recursos se dará
pelo atingimento de metas e resultados pré acordadas.
A operação também vai financiar o Programa ETEs Sustentáveis, iniciativa da Sabesp
voltada a ações para a transformação dos subprodutos gerados
nas estações de tratamento de
esgoto em recursos sustentáveis,
considerando seu aproveitamento energético. Exemplos desses
subprodutos são o biogás e o
lodo resultantes do processo de
tratamento do esgoto.
O segundo financiamento
autorizado é apoiado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA, na sigla em
inglês) e tem valor de aproximadamente US$ 200 milhões.
Os recursos serão investidos
na terceira fase do Onda Limpa, iniciativa da Sabesp que é
considerada o maior programa

de saneamento ambiental da costa brasileira.
Desde 2007, o Onda Limpa
vem ampliando a coleta e o tratamento de esgoto nas cidades
litorâneas, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde
pública, da balneabilidade das
praias e para o incremento do
turismo na região. O financiamento servirá como apoio ao
programa na Baixada Santista,
com ênfase na ampliação da coleta e tratamento, e também prevê ações na melhoria do abastecimento de água da região.
A Sabesp investe constantemente na ampliação dos serviços
de saneamento em todos os municípios operados. Somente nos
três primeiros meses de 2021,
a Companhia fez investimentos
que totalizaram R$ 1,16 bilhão,
com prioridade para o programa
Novo Rio Pinheiros e a redução
de perdas de água tratada. O
montante investido representa
um crescimento de 63% em relação ao primeiro trimestre de
2020. O valor previsto de investimentos para todo o ano de
2021 é de R$ 4,2 bilhões.

SP ultrapassa 30 milhões de doses
aplicadas de vacinas contra a COVID-19
O Estado de São Paulo superou na quinta-feira (15) a
marca de mais de 30 milhões
de doses aplicadas de vacina de
Covid-19 na população nos
645 municípios.
Do total de doses aplicadas,
22,2 milhões foram referentes
à primeira dose, 6,28 milhões de
segunda dose e 913,1 mil de
dose única, segundo dados do
Vacinômetro das 11h51 de quinta-feira. Com estes números,
16,81% da população total do
estado já possui esquema vacinal completo.

O Estado divulga com transparência as estatísticas da campanha de imunização no link
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.
O Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda
dose da vacina, inclusive com
dados individualizados para cidade cada cidade. Além disso, a
ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios.
O cronograma de vacinação
dos públicos-alvo da campanha
está disponível no site Vacina Já

(vacinaja.sp.gov.br).
Pré-cadastro virtual
Quem faz parte dos públicosalvo da campanha pode realizar um
pré-cadastro também no Vacina Já.
O preenchimento do formulário
leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação. O
uso da ferramenta não é obrigatório, mas facilita a rotina das equipes
da saúde e dos pacientes.
Há também a possibilidade
de agendamento do Whatsapp,
por meio de parceria entre as

Secretarias de Comunicação e da
Saúde. Há um assistente virtual
que oferece as informações necessárias para o pré-cadastro. O
chatbot também oferece informações confiáveis sobre o programa de imunização estadual,
incluindo o calendário de vacinação atualizado, dados sobre o
Plano São Paulo e tira-dúvidas
sobre o coronavírus.
Para acessar o serviço no
WhatsApp, basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi”
ou clicar no link wa.me/551.

SP celebra prêmio Partner of the Year Award
2021 na esfera Global e Latina América
Projeto desenvolvido com o
apoio da Prodesp – empresa de
Tecnologia do Governo de São
Paulo, para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado,
foi premiado na Partner of the
Year Award 2021, realizado pela
Microsoft. A solução inovadora
estabelece a dispensação do pagamento da refeição nos restaurantes Bom Prato, garantindo a
segurança alimentar da população em situação de rua.
O reconhecimento é resultado de uma parceria entre a
Companhia e a Best Projects, na
idealização de um sistema que
permitiu ao Estado administrar
de forma inteligente a distribuição das três refeições (café da
manhã, almoço e jantar) nos 59
restaurantes da rede Bom Prato à população em situação de
rua, devidamente cadastrada pelas prefeituras em todo o Estado paulista.
“É com entusiasmo que celebramos este importante prêmio de excelência em inovação
e tecnologia em um projeto de
grande impacto social. É um
marco de reconhecimento do
compromisso e respeito do
nosso Governador João Doria

com a população em maior fragilidade, especialmente nos
momentos em que a crise sanitária impôs grandes desafios”,
destaca Célia Parnes, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social.
A solução inovadora, criada
através da plataforma Power
App, possibilita o cadastro das
pessoas em situação de rua e
identificação por meio de um
cartão com QR Code, uma espécie de código de barras que
pode ser facilmente escaneado
pela câmera do celular. A verificação dos dados é feita em segundos, otimizando o atendimento.
“Nosso objetivo com essa
ação foi permitir que os cidadãos mais vulneráveis tivessem
garantido o direito a receber
pelo menos três refeições diárias, com facilidade, segurança
e evitando aglomerações, devido à pandemia. Além da Prodesp, o trabalho da Best Projects e a parceria com a Microsoft foram essenciais para tornar o projeto uma realidade”,
afirma André Arruda, presidente da Prodesp.
O projeto foi vencedor na

categoria Governamental na esfera Global e Latam dentre mais
de 4.400 indicações coletadas
em mais de 100 países diferentes em todo o mundo.
“A Best nasceu do sonho de
inovar para trazer profissionalismo e alto nível de gestão para
a entrega de projetos de tecnologia. Esse reconhecimento da
Microsoft vem para coroar diversos projetos de sucesso e um
ano espetacular para nós. Além
disso, nos posiciona como referência em soluções a nível
global, reafirma nossa posição
como uma das maiores parceiras da Microsoft no país e ainda reforça nossa expertise em
inovação e transformação digital”, acrescenta Bruno Kamogawa, CEO da Best Projects.
Desde o início da pandemia,
todas as unidades Bom Prato
realizaram em 24 horas diversas adaptações e ampliação no
serviço, passando a ofertar café
da manhã, almoço e jantar em
embalagens e talheres descartáveis para retirada, inclusive
aos finais de semana e feriados.
Este aumento de 60% na cota
mensal da rede popular, já soma
mais de 44,2 milhões de refei-

ções servidas, sendo mais de
924 mil oferecidas gratuitamente.
“Este prêmio reconhece o
compromisso do Governo de
São Paulo em manter os serviços públicos em pleno funcionamento, disponibilizando soluções tecnológicas para atender
aqueles que mais precisam, de
maneira inclusiva e sustentável”, finaliza a Secretária de
Estado de Desenvolvimento
Social.
Sobre o Prêmio
O Partner of the Year Award
é o reconhecimento aos melhores projetos parceiros da Microsoft, idealizados para clientes com base em suas tecnologias inovadoras. Os candidatos
foram julgados com base em
seu compromisso com os clientes, o impacto de sua solução
no mercado e o uso exemplar
das tecnologias Microsoft.
Este ano, a Microsoft Corp.
reconheceu parceiros em 56
categorias que representam
cada uma das áreas de solução,
indústrias e setores globalmente nos quais as tecnologias Microsoft são usadas.
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Caixa e Whatsapp fecham parceria
para envio de mensagens sobre auxílio
Nos próximos dias, os beneficiários do auxílio emergencial passarão a receber de graça as
informações sobre datas de depósito, de pagamento e de saque
no celular. A Caixa Econômica
Federal e o Whatsapp fecharam
parceria, inédita no mundo, para
o envio de mensagens sobre o
benefício.
Uma conta oficial e verificada da Caixa passará a enviar as
informações sobre o auxílio
emergencial. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, cerca de 500 milhões
de mensagens gratuitas deverão ser enviadas durante o pagamento das parcelas restantes do benefício.

Receberão os avisos os clientes do auxílio emergencial
com celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. O usuário poderá habilitar ou desabilitar o
recebimento dos avisos. Serão
enviadas mensagens sobre o calendário de crédito na conta poupança digital, o calendário de
pagamento ou de saque em dinheiro e demais informações e
comunicados.
Segundo Guimarães, o uso
do Whatsapp para enviar avisos
é importante para garantir o
acesso à informação a beneficiários muitas vezes sem acesso à
internet. Essas pessoas, destacou o presidente da Caixa, não
têm condições de entrar no site

para tirarem dúvidas e fazerem
consultas.
“Muitas das pessoas que vão
receber essas mensagens de graça são pessoas mais humildes,
que não teriam condições normalmente de receber os avisos.
A parceria vem de ter o Whatsapp, que é o maior programa de
comunicação por celular do
mundo e a Caixa, um banco com
146 milhões de contas ativas”,
explicou Guimarães.
A parceria foi anunciada em
transmissão ao vivo na internet na presença do diretor de
Políticas Públicas para o
Whatsapp no Facebook Brasil, Dario Durigan. Segundo
ele, o aplicativo está à dispo-

sição para colaborar com o
banco no envio das informações gratuitas. “Num momento tão delicado como esse, é
importante que os usuários
evitem aglomerações e estejam bem informados sobre o
auxílio”, destacou.
Durigan ressaltou que as
mensagens serão enviadas de
uma conta oficial da Caixa, verificada no Whatsapp, e pediu
que os usuários fiquem atentos para evitarem cair em golpes. “Não haverá pedido de
senha nem de dados pessoais.
Apenas informações sobre o
auxílio serão enviadas”, disse
o diretor do aplicativo. (Agencia Brasil)

Confiança do comerciante sobe
novamente e volta à zona de satisfação
A confiança do comerciante
brasileiro subiu pela segunda vez
consecutiva em julho, de acordo com o Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec),
apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
“O indicador seguiu ascendendo em um ritmo forte, com
avanço de 11,7% em relação ao
mês anterior, chegou a 107,8
pontos e voltou para a zona de
satisfação, o que não acontecia
desde março deste ano. Em
comparação com julho de 2020,
o crescimento foi ainda maior:
55,6%”, informou a CNC.
De acordo com a pesquisa,
o resultado renovou a tendência
otimista verificada em junho,

quando o Icec registrou crescimento mensal de 12,2% e encerrou um período de cinco quedas
seguidas.
“O índice passou a refletir o
alento das expectativas dos comerciantes quanto à evolução das
medidas de estabilização econômica. A avaliação positiva retrata,
principalmente, a percepção de
que as condições gerais da economia estão mais favoráveis”, disse, em nota, o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, acrescentando que o avanço da vacinação
permite ao país vislumbrar um segundo semestre melhor para o
ambiente de negócios.
Segundo o levantamento,
com os fortes avanços nos dois
últimos meses, o Icec se apro-

ximou do nível de satisfação alcançado em novembro do ano
passado (108 pontos). “Isso reforça a relevância desse resultado, pois as perspectivas nesse
período de 2020 eram boas por
conta da esperança com as vendas de fim de ano”, disse o economista da CNC responsável
pela pesquisa, Antonio Everton.
Segundo Everton, fatores
como a disponibilização da terceira versão da linha de crédito
do Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe)
também podem ter contribuído
para a melhora da percepção dos
empresários neste mês.
Em julho, todos os componentes do Icec subiram, o que

não acontecia desde setembro
de 2020. O destaque ficou por
conta do indicador que avalia
as condições atuais da economia, do setor e da empresa,
que apresentou crescimento
mensal de 29,2%, atingindo
81,5 pontos.
Em relação à situação econômica do país, houve percepção positiva mais significativa,
com 35,8% do total de entrevistados afirmando que a economia melhorou, contra 24,8%
no mês anterior. Este resultado impactou diretamente o subíndice que mede as intenções
de investimento do empresário
do comércio, que avançou
8,5% na comparação com junho. (Agencia Brasil)

Ipea: 11% dos trabalhadores fizeram
home office ao longo de 2020
O grupo de brasileiros que
trabalhou de forma remota entre os meses de maio e novembro de 2020 chegou a 8,2 milhões
de pessoas, apenas 11% dos 74 milhões de profissionais que continuaram a trabalhar durante a pandemia
de covid-19. Os dados foram divulgados na quinta-feira (15) pelo Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea), que mostrou que
mulheres (56%), brancos (65,6%)
e profissionais de nível superior
(74,6%) foram a maioria dos trabalhadores em home office.
A pesquisa do Ipea tem como
base dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
referentes ao período de maio a
novembro e coletados pela Pes-

quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD Covid-19).
O estudo do IBGE mostra
que o perfil da população em trabalho remoto diverge da composição da população brasileira,
que é formada por 51,1% de
mulheres, 54,7% de pretos ou
pardos e 13,1% de pessoas com
nível superior.
Os 74 milhões de trabalhadores citados pelo Ipea são a
parte dos 83 milhões de brasileiros que tinham uma ocupação
nesse período e continuaram trabalhando. Entre os 9,2 milhões
que se afastaram do trabalho, 6,5
milhões fizeram isso por causa
do distanciamento social.
Em termos de faixa etária, a

pesquisa mostra que os trabalhadores de 30 a 39 anos responderam por 31,8% daqueles que declararam estar em home office. Já
na comparação do setor público
com o setor privado, o último concentrou 63,9% do total de profissionais em trabalho remoto.
Quando a pesquisa se debruça sobre cada setor da economia,
a educação privada foi a que atingiu o maior percentual de trabalhadores em teletrabalho: 51%.
Esse percentual foi de 38,8%,
no caso do setor financeiro privado, e de 34,7% na atividade de
comunicação privada. Por outro
lado, os menores percentuais
estavam nas atividades de agricultura (0,6%), logística (1,8%)

e alimentação (1,9%).
Entre os funcionários públicos, a esfera federal teve 40,7%
dos trabalhadores em regime de
home office, enquanto a estadual, 37,1%, e a municipal, 21,9%.
No setor público como um
todo, 52,2% dos trabalhadores
em home office eram profissionais de ensino. Os menores
percentuais foram verificados
entre policiais (0,5%) e profissionais de saúde (2,1%).
Por fim, a maior parte dos
trabalhadores em home office
em 2020 era da Região Sudeste
(58,2%). O Nordeste (16,3%),
o Sul (14,5%), o Centro-Oeste
(7,7%) e o Norte (3,3%) completam a lista. (Agencia Brasil)

Ministério lança plano para
fortalecer residências em saúde
O Ministério da Saúde lançou na quinta-feira (15), em Brasília, o Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em
Saúde, com o objetivo de capacitar profissionais da saúde em
especial para o Sistema Único de
Saúde (SUS) nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Para tanto, a meta é aumentar a oferta de vagas e os valores
das bolsas pagas para as residências na área da saúde, bem como
para os preceptores, que são os
supervisores das residências.
Somente em ofertas educacionais para concretização do plano foram destinados R$ 250

milhões.
Segundo a Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a pasta dispõe de 23 mil bolsas, entre residências médicas e multiprofissionais.
Segundo ela, a recomposição dos valores da bolsa ficou
em 24%. “Pela primeira vez começamos a pagar os preceptores, não só do ministério. Todos
receberão bolsa no valor da Bolsa Capes, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, de incentivo a pesquisa, de R$ 1,5 mil. E destina-

mos recursos, além de apoio,
para instituições que abrigam
nossos programas. Esse é o primeiro passo. O ministério também lança oferta educacional de
mais de 50 mil cursos extracurriculares para capacitar residentes e preceptores”, disse ela durante a cerimônia de assinatura
da portaria que institui o plano.
Em seu discurso, o ministro
da Saúde, M arcelo Queiroga,
lembrou que, apesar de a residência médica ser vinculada ao
Ministério da Educação, grande
parte das bolsas são providas pelo
Ministério da Saúde. “Precisamos definir as prioridades para o

sistema de saúde e identificar
quais são os profissionais que
precisamos para tornar esse sistema mais eficiente”, afirmou.
“Nosso compromisso é ampliar os investimentos. É fazer
com que essa residência seja
mais qualificada. Criamos essa
forma de incentivo para que esses profissionais que ensinam às
novas gerações sejam reconhecidos. Não é só no âmbito dos hospitais federais do Ministério da
Saúde, mas um incentivo que será
colocado em edital público e que
será transversal, para todas as instituições que formam médicos”,
finalizou. (Agencia Brasil)

Anvisa decide suspender comercialização
e uso de respiradores Philips
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, em nota, que notificou uma
fábrica de produtos médico-hospitalares sobre possíveis restrições a ventiladores pulmonares
comercializado nacionalmente.
A Resolução 2.535, de 28 de
junho de 2021, proíbe a comercialização e a importação de alguns
modelos de ventiladores pulmonares e/aparelhos de pressão positiva de duplo nível (CPAP) da
marca Philips Respironics.
Segundo a agência, a proibição
se deve a um componente do produto que “pode se degradar em
partículas e entrar na via de ar do
dispositivo, e ser ingerido ou inalado pelo usuário. A espuma pode

liberar certos produtos químicos.”
Segundo a nota publicada pela
Anvisa, a indústria Philips recebeu
a notificação e enviou os documentos necessários para tentar
revalidar o produto. O órgão informa, ainda, que foi realizada
consulta internacional sobre o
tema junto às autoridades reguladoras de outros países, como Canadá, Estados Unidos e Japão,
além da Comunidade Europeia,
sobre o problema apresentado.
A degradação da espuma pode
ocorrer por fatores que incluem
o uso de métodos de limpeza não
aprovados, como a aplicação de
ozônio, e determinadas condições
ambientais envolvendo altas temperaturas e alta umidade. As condi-

ções ambientais, que também podem causar o problema, estão relacionadas ao clima e às temperaturas regionais dos países onde os dispositivos são usados e armazenados.
A eliminação de compostos
orgânicos voláteis (VOCs, na sigla em inglês) presentes na espuma pode ocorrer durante a operação inicial e pode continuar durante toda a vida útil do dispositivo./
Os VOCs emitidos podem provocar efeitos adversos à saúde em
curto e longo prazo.
Segundo a Anvisa, o processo
de degradação da espuma não é
necessariamente visível. Uma análise laboratorial da espuma deteriorada revelou a presença de
substâncias químicas potencial-

mente nocivas, incluindo toluenodiamina, diisocianato de tolueno
e dietilenoglicol.
O paciente pode ser exposto a
partículas de espuma por inalação
ou ingestão, o que pode resultar
em dano à saúde.
Os possíveis riscos de exposição à espuma deteriorada incluem:
irritação na pele, nos olhos e no
trato respiratório; resposta inflamatória, dor de cabeça, asma, comprometimento dos rins e do fígado,
além de potencial carcinogênico.
AAgência Brasil entrou em contato com a Philips do Brasil por email e por telefone e, até o momento da reportagem, não recebeu a manifestação da empresa sobre os aparelhos respiradores. (Agencia Brasil)

Pedidos semanais de auxíliodesemprego caem nos EUA
O número de norte-americanos que entraram com novos
pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, à
medida que o mercado de trabalho ganha força, mas a escassez de mão de obra está frustrando os esforços das empresas
para aumentar as contratações a fim de atender a forte demanda por bens e serviços.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 26 mil,
para um número com ajuste sazonal de 360 mil na semana encerrada em 10 de julho, informou o Departamento do Trabalho na
quinta-feira (15). Economistas consultados pela Reuters previam 360 mil novos pedidos para a última semana.
As solicitações têm mostrado dificuldade para melhorar desde
que caíram para menos de 400 mil no final de maio, mesmo com
pelo menos 20 estados norte-americanos administrados por governadores republicanos se retirando dos programas de auxíliodesemprego financiados pelo governo dos Estados Unidos.
O término antecipado dos programas federais ocorreu após
empresas reclamarem que os benefícios, incluindo um cheque
semanal de 300 dólares, estavam encorajando norte-americanos
desempregados a ficarem em casa. A economia enfrenta uma
escassez de trabalhadores, com um recorde de 9,2 milhões de
vagas abertas no final de maio.
Cerca de 9,5 milhões de norte-americanos estão oficialmente
desempregados. A incongruência também foi atribuída à falta de
creches acessíveis, ao medo de contrair o vírus, bem como a
mudanças de carreira e aposentadorias relacionadas à pandemia.
Até o momento, há poucas evidências de que a rescisão antecipada dos benefícios federais, que começou em 12 de junho e
vai até 31 de julho, tenha causado um aumento na procura por
emprego.
Para o restante do país, os benefícios ampliados expirarão
em 6 de setembro. O presidente do Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos), Jerome Powell, disse aos parlamentares na quarta-feira (14) esperar que “os ganhos de empregos sejam fortes nos próximos meses, à medida que as condições de
saúde pública continuam melhorando e alguns dos outros fatores relacionados à pandemia que atualmente pesam diminuam”.
O último relatório do Livro Bege, do FED, uma compilação
de relatos de empresas por todo o país, mostrou que a demanda
por mão de obra é generalizada, mas “mais forte para cargos de
baixa qualificação”, observando que “empresas em vários distritos esperam que a dificuldade em encontrar trabalhadores se estenda até o início do outono [do hemisfério norte].”
Os pedidos de auxílio caíram de um recorde de 6,149 milhões no início de abril de 2020, mas permanecem acima da faixa de 200 mil a 250 mil, que é vista como consistente com condições saudáveis do mercado de trabalho.
Parte da recente elevação nos pedidos foi atribuída ao chamado “fator sazonal”, que o governo usa para eliminar as flutuações sazonais dos dados. (Agencia Brasil)

OMS afirma que China deve
fornecer dados sobre origens
da covid-19
O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que
as investigações sobre as origens da pandemia de covid-19 na
China estão sendo prejudicadas pela falta de dados brutos sobre
os primeiros dias da disseminação do vírus no local e pediu ao
país para ser mais transparente.
Uma equipe liderada pela OMS passou quatro semanas na cidade de Wuhan, na província de Hubei, com pesquisadores chineses e disse em um relatório conjunto publicado em março que
o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio de outro animal.
Essa equipe disse que “a introdução por meio de um incidente de laboratório foi considerada um caminho extremamente
improvável”, mas países como os Estados Unidos e alguns cientistas não ficaram satisfeitos.
“Pedimos à China que seja transparente e aberta, e que coopere”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa na quinta-feira (15).
“Devemos isso aos milhões que sofreram e aos milhões que
morreram para saber o que aconteceu”, disse ele.
A China tem classificado a teoria de que o vírus pode ter escapado de um laboratório de Wuhan como “absurda” e disse repetidamente que “politizar” a questão dificulta as investigações.
Ghebreyesus informará aos 194 Estados-membros da OMS
sobre uma proposta de segunda fase do estudo, disse o especialista em emergências da OMS, Mike Ryan.
“Esperamos trabalhar com nossos parceiros chineses nesse
processo e o diretor-geral definirá medidas aos Estados-membros em uma reunião amanhã, na sexta-feira”, disse Ryan. (Agencia Brasil)

UFRJ desenvolve teste de
baixo custo para detecção
de covid-19
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveram
um teste rápido e de baixo
custo que detecta a presença
do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, no organismo por
meio de amostras de saliva e
secreção nasal. O resultado
sai em menos de uma hora e
custa R$ 30.
O Lamp-COVID-19, que
foi desenvolvido por cientistas do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM/UFRJ) e do
campus Duque de Caxias da
UFRJ, identifica pedaços de
RNA do coronavírus. A eficácia do novo teste em comparação ao PCR tradicional é de
100%, segundo a UFRJ.
Ainda de acordo com a

UFRJ, o exame pode ser realizado em lugares com pouca
infraestrutura e o resultado é
conferido a partir da cor exibida. Se a amostra ficar rosa,
o resultado é negativo. Se ficar amarela, é positivo.
“Queremos tornar possível
a comercialização dos testes,
por isso estamos em busca de
parceiros que nos ajudem a
produzir em larga escala. O
SUS, nosso Sistema Único de
Saúde, é a meta prioritária,
pois dessa forma poderemos
contribuir para o maior acesso da população ao diagnóstico e cooperar para o enfrentamento da pandemia em nosso país”, afirma a pesquisadora Fabiana Ávila Carneiro.
(Agencia Brasil)
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LDO de 2022 prevê aumento do
fundo eleitoral para quase R$ 6 bi
Quadro clínico do presidente
evolui, mas ainda não há
previsão de alta
O presidente Jair Bolsonaro teve na quinta-feira (15)
uma evolução considerada “satisfatória” pela equipe médica
do Hospital Vila Nova Star,
onde está internado desde a
noite de quarta-feira (14) na
capital paulista. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde, o tratamento segue como previsto e não há
previsão de alta.
Bolsonaro foi para São
Paulo por decisão do médico
Antonio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no ab-

dômen do presidente. Ele foi
internado na manhã de ontem
no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, com
uma crise persistente de soluços e mal-estar. Após exames,
o presidente foi diagnosticado
com um quadro de obstrução
intestinal.
Desde o atentado, quando
recebeu uma facada na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já passou por sete cirurgias na região do abdômen para
correção das lesões sofridas
no intestino. (Agencia Brasil)

Ministério faz parceria para
qualificar 270 mil mulheres
O Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH) lançou, na quintafeira (15), uma parceria com a
Associação Aliança Empreendedora para oferecer 270 mil vagas grátis para a qualificação de
mulheres em vulnerabilidade
social. Estão previstas 10 mil
vagas em cada estado.
Serão oferecidos cursos gratuitos de educação financeira,
marketing digital, inovação em
tempos de crise, formação de
mulheres empreendedoras, entre outros.
A iniciativa faz parte do Projeto Qualifica Mulher, que tem
investimento de R$ 36 milhões,
e objetiva auxiliar na autonomia
econômica do público feminino. De acordo com a secretária
Nacional de Políticas para as
Mulheres, Cristiane Britto, o
oferecimento das vagas poderá
gerar oportunidades durante a
pandemia.
“O Qualifica Mulher surgiu
em meio ao cenário de pande-

mia, que retirou 8,5 milhões de
mulheres do mercado de trabalho. Sabemos que o empreendedorismo é um dos melhores caminhos para reverter
esse cenário, pois, além de
contribuir para o crescimento da economia, gerando empregos, colabora para construção de uma sociedade mais
equilibrada, na medida em
que gera oportunidades de liderança para as mulheres”, disse a secretária.
Para a diretora executiva da
Aliança Empreendedora, Lina
Useche, as mulheres precisam
ver o empreendedorismo como
uma opção viável e real.
“Pela crise causada pela pandemia, dentro do empreendedorismo as mulheres têm uma
grande representatividade, mas
elas também têm grandes desafios. A gente vê que os mesmos
desafios que a mulher tem na
sociedade, ela também tem
quando deseja empreender”, disse. (Agencia Brasil)

Enem 2021 tem
4 milhões de inscritos
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) recebeu
inscrições de 4.004.764 pessoas para a edição 2021 do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem). O número de inscritos
corresponde às duas versões do
exame, impressa e digital. As inscrições foram abertas no dia 30
de junho e encerradas na quartafeira (14).
De acordo com o Inep, o número total de inscritos no exame, entretanto, só será confirmado após o pagamento das inscrições. A Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança),
no valor de R$ 85, poderá ser
paga pelos não isentos até a próxima segunda-feira (19).
O Enem Digital será exclusivo para quem já concluiu o
ensino médio ou está concluindo em 2021. Assim, quem deseja fazer o exame para fins de
autoavaliação, os chamados treineiros, pode optar pela versão
impressa. Como preveem os
editais, os interessados tiveram
de indicar a unidade da federação e o município onde desejam

realizar as provas.
As provas do Enem 2021
serão aplicadas nos dias 21 e
28 de novembro – tanto a versão digital quanto a impressa.
As duas versões também terão
a mesma estrutura de prova:
quatro cadernos de questões e
a redação.
Cada prova terá 45 questões
de múltipla escolha, que, no
caso do Enem Digital, serão
apresentadas na tela do computador. Já a redação será realizada em formato impresso, nos
mesmos moldes de aplicação e
correção da versão em papel.
Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias.
No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens;
códigos e suas tecnologias; e
ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá cinco horas e
30 minutos de duração. No segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá cinco horas de
duração. (Agencia Brasil)

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, na quinta-feira (15), o texto da Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
(LDO) para 2022, que determina as metas e prioridades para os
gastos do governo no ano que
vem. Um dos dispositivos incluído pelo relator do projeto, deputado Juscelino Filho (DEMMA), está o aumento do fundo
eleitoral para o ano que vem, de
cerca de R$ 2 bilhões para mais
de R$ 5,7 bilhões.
Os recursos do fundo, que
são públicos, são divididos entre os partidos políticos para financiar as campanhas eleitorais. De acordo com o texto,
a verba do fundo será vinculada ao orçamento do Tribunal
Superior Eleitoral, prevendo
25% da soma dos orçamentos
de 2021 e 2022.
Mesmo com alguns deputados e senadores questionando o

dispositivo, a medida foi aprovada pela CMO. O fundo de financiamento de campanha foi
criado após a proibição do financiamento privado, em 2015,
pelo Supremo Tribunal Federal,
sob o argumento de que as grandes doações empresariais desequilibram a disputa eleitoral. Nas
eleições de 2018, foi criado o
fundo de R$ 2 bilhões com recursos públicos.
Emendas e prioridades
Após passar pela CMO, a
proposta deve ser votada pelos
plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Caso
a votação da LDO não seja concluída esta semana, os parlamentares ficam impedidos de entrar
em recesso, previsto de 18 a 31
de julho.
O parecer preliminar do relator, deputado Juscelino Filho
(DEM-MA), havia sido aprova-

do na segunda-feira (12) e recebeu 2.663 emendas, destas 1.890
ao texto e 773 de inclusão de
meta de deputados, senadores,
comissões e bancadas estaduais.
Na sessão da quinta-feira,
Juscelino Filho apresentou o parecer final com o acolhimento
integral das emendas, segundo
ele, para “reconhecer o exercício constitucional legislativo
na definição de prioridades
com importantes atendimentos
de demandas da sociedade brasileira”. Com isso, 57 programas e 227 ações passaram a
compor o anexo de prioridades
e metas do texto.
A LDO de 2022 aprovada na
CMO também dá prioridade aos
gastos com o Plano Nacional de
Imunização e com o programa
Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa, Minha Vida.
O parecer também prevê a realização do Censo Demográfico,

excluído do Orçamento de 2021
por falta de recursos.
O relator manteve o déficit
primário de R$ 170,47 bilhões
para o ano que vem das contas
públicas do Governo Central
(Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central). O déficit primário representa o resultado das contas do governo
desconsiderando o pagamento
dos juros da dívida pública. Com
o déficit previsto para o próximo ano, esse será o nono ano
seguido de contas públicas no
negativo.
Também foi aprovado o salário mínimo de R$ 1.147 em
2022, que não terá aumento
acima da inflação. Atualmente,
o salário mínimo está em R$
1.100.
Segundo o texto, a economia brasileira deverá crescer
2,5% no próximo ano. (Agencia Brasil)

Representante da Davati diz que Dias
o procurou para tratar de vacina
O representante da empresa
Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho, disse na
quinta-feira (15), em depoimento à Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pandemia, que
foi procurado pelo então diretor
de Logística do Ministério da
Saúde, Roberto Dias, para tratar
da compra de vacinas.
O nome de Cristiano Carvalho foi citado durante depoimento à CPI pelo policial militar e
vendedor autônomo da Davati
Luiz Paulo Dominguetti. Na ocasião, Dominguetti relatou atuar
nas tratativas para a venda de
400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca ao governo
federal em nome da empresa
Davati e que Dias teria pedido
propina de US$ 1 por dose. Em
depoimento à CPI, o ex-diretor
negou ter pedido vantagens para
a aquisição de vacina contra a
covid-19.
Carvalho disse que Dias começou a mandar mensagens
para ele em 3 de março. Nas
mensagens, Dias se apresentava como diretor de Logística do
ministério e pedia uma conversa. Foram várias mensagens e
duas ligações via aplicativo de
mensagens.
“Não retornei a primeira
mensagem. Eu estava absolutamente incrédulo que era um
funcionário do Ministério da

Saúde entrando em contato comigo. Ele se apresentou como
diretor de Logística e eu fui
checar, estava achando que era
fake news”, disse.
Carvalho também contou
que começou a ter contato com
Dominguetti em fevereiro,
quando o policial militar disse
estar interessado na compra de
vacinas. O representante da Davati também afirmou não saber
como Dominguetti teve acesso
a Dias para negociar vacinas.
“Eu sempre fui incrédulo
[em relação à] comercialização
de vacinas. Nunca dei muita
atenção para isso, comecei a dar
um pouco de atenção quando
começaram a chegar a mim contatos oficiais do Ministério da
Saúde, e-mails, telefonemas.
Aí, comecei a dar maior atenção”, afirmou.
Durante seu depoimento,
Carvalho também leu uma carta
enviada por Herman Cardenas,
presidente da Davati nos EUA,
para o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. O documento apresentava a vacina da Johnson &
Johnson como uma solução
“mais econômica e com menor
prazo de entrega para o governo
brasileiro”.
Carvalho também relatou o
encontro de que participou no
Instituto Força Brasil, presidido

pelo coronel da reserva Helcio
Bruno de Almeida, na qual estavam presentes o reverendo Amilton Gomes, presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah) e representante do ministério.
Segundo Carvalho, após a
reunião, Dominguetti usou o termo “comissionamento” para falar sobre o suposto pedido de
propina.
“Ele se referiu a esse comissionamento como vindo do grupo do tenente-coronel Blanco,
coronel Marcelo Blanco, ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da
Saúde e a pessoa que tinha apresentado ele ao Blanco, chamada
Odilon”, disse.
Carvalho também disse que
se reuniu com Elcio Franco para
tratar da venda das vacinas e que
a reunião foi intermediada pelo
coronel Helcio Almeida. Ele
disse ainda deu um ofício para
que o reverendo Amilton Gomes
representasse a Davati na operação de compra das vacinas.
Questionado sobre a remuneração para o reverendo, Carvalho
disse que Amilton tinha essas
tratativas com Dominguetti e
que o pagamento estava sendo
chamado de “benefício”.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDBPE), destacou que as tratativas

não foram para frente e que não
foi pago nenhum valor. “Estou
aqui constrangido com os diálogos que estão sendo mostrados e
que citam várias pessoas do ministério. Mas faço a observação
de que essas negociações não
foram pra frente, não se comprou
uma dose de vacina”, disse.
O presidente da CPI, Omar
Aziz (PSD-AM), lembrou que
Franco, quando era secretário
executivo do Ministério da Saúde, foi designado como um dos
únicos responsáveis pela compra de imunizantes. Para Aziz, o
comportamento de Franco foi
diferente na negociação de outras vacinas como a Pfizer e a
CoronaVac.
Davati
Inicialmente, Carvalho relatou aos senadores não ter relação com a Davati e que a empresa não possui operação no Brasil, apenas nos Estados Unidos,
no estado do Texas. Questionado pelos senadores, Carvalho
disse ter uma carta de representação da empresa para atuar no
Brasil, mas que o documento
não teria valor legal.
“Teoricamente não é um contrato, eu tenho poderes limitados para representar a empresa
no Brasil e eventualmente fazer
negócios”, acrescentou. (Agencia Brasil)

Risco de covid-19 na Olimpíada
é “zero”, diz presidente do COI
O presidente do Comitê
Olímpico Internacional (COI),
Thomas Bach, disse na quintafeira (15) que existe um risco
“zero” de participantes dos Jogos infectarem moradores do
Japão com covid-19 no momento em que os casos atingem
uma alta de seis meses na cidade-sede.
“O risco para outros moradores da Vila Olímpica e o risco
para o povo japonês é zero”, dis-

se Bach, acrescentando que os
atletas e as delegações da Olimpíada passaram por mais de oito
mil exames de coronavírus e que
só três foram positivos.
Estes casos foram isolados,
e seus contatos próximos também estão sujeitos a protocolos
de quarentena, disse Bach no início das conversas com a governadora de Tóquio, Yuriko Koike,
e a presidente da Tóquio 2020,
Seiko Hashimoto.

A pouco menos de uma semana da cerimônia de abertura
de 23 de julho, Tóquio relatou
1.308 infecções novas de covid19 na quinta-feira (15), seu maior número diário desde o final
de janeiro.
Adiada no ano passado por
causa da pandemia de covid-19,
a Olimpíada tem pouco apoio
público no Japão em meio aos
temores generalizados de um
novo surto de coronavírus.

Críticos da realização dos
Jogos de Tóquio apresentaram na
quinta-feira (15) uma petição
que já reuniu mais de 450 mil
assinaturas neste mês, noticiou
a mídia do país.
Os organizadores impõem
“bolhas” olímpicas para evitar
novas transmissões da covid19, mas especialistas médicos temem que não sejam suficientemente
vedadas.
(Agencia Brasil)

Mortes intencionais crescem 4%
em 2020, revela pesquisa
O número de mortes violentas intencionais chegou a 50.033
em 2020, o que representa um
aumento de 4% em relação a
2019. Pelo menos 78% dessas
mortes foram causadas com o
emprego de arma de fogo. As
vítimas, em sua maioria, são homens (91,3%), negras (76,2%)
e jovens (54,3%), de acordo
com dados da 15ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado na quintafeira (15), em São Paulo.
Os dados mostram, ainda,
que em 2020 foram mortas em
intervenções policiais 6.416
pessoas, 0,3% a mais do que no
ano anterior. E 78,9% eram negras, 76,2% tinham entre 12 e

29 anos e 98,4% eram homens.
Já os policiais assassinados chegaram a 194, dos quais 72%
morreram no horário de folga.
A covid-19 tirou a vida de 472
policiais.
Segundo o anuário, houve
alta de 0,7% no total de feminicídios em 2020, que atingiram
1.350, vitimando principalmente pessoas entre 18 e 44 anos
(74,7%), negras (61,8 %) e assassinadas com o uso de arma
branca (55,1%). A maioria
(81,%) foi morta pelo companheiro ou ex-companheiro e
8,3% por outros parentes.
O estudo diz, ainda, que em
2020 houve um chamado de violência doméstica por minuto, e
eles foram feitos principalmente por mulheres negras (61,8

%), entre 18 e 44 anos (74,7%).
Foram 694.131 ligações de violência doméstica utilizando o
190, o que representa aumento
de 16,3% na comparação com
2019. O número de Medidas
Protetivas urgentes concedidas
pelos tribunais de justiça totalizou 294.440 (+3,6%) e os registros de lesão corporal dolosa por violência doméstica somaram 230.160 (-7,4%).
A violência sexual aumentou
14,1% com o número de estupros chegando a 60.460 novos
casos, dos quais 86,9% eram
mulheres e que foram abusadas
por um conhecido (85,2%). A
violência foi cometida contra
60,6% de pessoas com até 13
anos. A pesquisa mostra, também, que 73,7% dessas vítimas

eram vulneráveis ou incapazes
de consentir o ato.
Armas
Segundo a apuração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em um ano houve aumento
de 108,4% na autorização de importação de armas longas. Os registros de arma de fogo ativos no
Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal, chegaram a 1.279.491, o que representa alta de 100,6% desde 2017.
Já os registros de Caçadores,
Atiradores e Colecionadores
acusaram elevação de 29,6%,
com 561.331 anotações. No Sinarm, foram contabilizadas
186.071 novas armas em 2020,
uma elevação de 97,1% em um
ano. (Agencia Brasil)
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segundo o governo, 13 têm
potencial de se desenvolver
como novas rotas regulares
durante a concessão. Juntos,
os aeroportos movimentam 2,4
milhões de passageiros por
ano.
Com a única proposta apresentada, o Consórcio Aeroportos Paulista levou a concessão
do bloco Noroeste pelo valor de
R$ 7,6 milhões, com ágio de
11,14% sobre a outorga mínima.
Já o bloco Sudeste foi concedido ao Consórcio Voa NW Voa
SE pelo valor de 14,7 milhões,
com ágio de 11,5%, superando
a proposta do outro concorrente, feita pelo Aeroportos Paulista e que tinha ágio zero.
Com prazo de 30 anos na
concessão, os aeroportos atualmente administrados pelo

Foto/Ro

O governo de São Paulo realizou, na tarde da quinta-feira
(15), leilão para a concessão de
22 aeroportos regionais espalhados pelo interior do estado.
O leilão foi na sede da bolsa de
valores de São Paulo, a B3, e
contou com a presença do vicegovernador e presidente do
Conselho Gestor do Programa
de Parcerias Público-Privadas
(PPP), Rodrigo Garcia, e do secretário estadual de Logística
e Transportes, João Octaviano
Machado Neto.
Os aeroportos foram divididos em dois blocos – Noroeste e Sudeste – e o consórcio
que arrematou cada lote deverá investir em todos os terminais do grupo. Dos 22 aeroportos, seis operam serviços de
aviação comercial regular e,
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Governo de São Paulo concede
22 aeroportos regionais em leilão

Departamento Aeroviário do
Estado de São Paulo (Daesp)
têm investimentos previstos de
mais de R$ 447 milhões pela iniciativa privada. As concessões
preveem a prestação dos serviços públicos de operação,

manutenção, exploração e ampliação da infraestrutura aeroportuária estadual.
O contrato prevê modelo de
remuneração tarifária e não tarifária, o que viabiliza a exploração de receitas acessórias

como aluguel de hangares e atividades comerciais no terminal, restaurantes e estacionamento, bem como a realização
de investimentos para exploração imobiliária com potencial
para desenvolvimento de novas atividades e negócios em
torno dos aeroportos.
Composto por 11 unidades,
o bloco Noroeste é encabeçado por São José do Rio Preto e
influi os aeroportos comerciais
de Presidente Prudente, Araçatuba e Barretos, bem como os
aeródromos de Assis, Dracena,
Votuporanga, Penápolis, Tupã,
Andradina e Presidente Epitácio. Estão previstos R$ 181,2
milhões de investimentos ao
longo do contrato de concessão, sendo os valores distribuídos para ampliação de capaci-

dade, melhoria da operação e
adequação à regulação. Para os
quatro primeiros anos de operação, a previsão de investimentos é de R$ 62,3 milhões.
O bloco Sudeste é composto por 11 unidades, e a principal é a de Ribeirão Preto. Estão
incluídos os terminais de Bauru-Arealva, Marília, Araraquara, São Carlos, Sorocaba, Franca, Guaratinguetá, Avaré-Arandu, Registro e São Manuel. A
previsão é de R$ 266,5 milhões
em investimentos ao longo do
contrato, sendo os valores distribuídos para ampliação de capacidade, melhoria da operação e adequação à regulação.
São R$ 75,5 milhões os investimentos previstos para os primeiros quatro anos de operação. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1079802-36.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jose Washington Alves dos Santos, Saul Salma Mendes Costa, Residencial Itaquera
Prime e ROSEMARY APARECIDA PEREIRA SANTOS, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Carlos Eduardo Pimenta Junior e Vanda Valentim ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Lago do Campelo, Nº 390, Vila Carmosinha, CEP
08295-230, São Paulo-SP, 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.
[16,19]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 4003301-58.2012.8.26.0100 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 RENATO MORAES DE SOUZA, CPF nº. 302.929.438-22, que Lia Bicudo Montenegro move contra ele ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança do imóvel comercial localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369, Loja 14,
do Condomínio Edifício Barão de Iguatemi. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua
CITAÇÃO, por EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem
aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Deu-se à causa o
valor de R$ 14.400,00. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
[16,19]

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

TRIAX URBANISMO LTDA. (“SOCIEDADE”)
CNPJ/MF nº 18.364.743/0001-06 - NIRE 35227614762
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam, Santa Ana Administração e
Participações Ltda., com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, sala 47, Moema,
CEP 04063-000, CNPJ 08.730.380/0001-21, com seu contrato social devidamente registrado perante a
JUCESP - NIRE 35225309971, neste ato representada por seu administrador, Sr. Christopher André Lopes
Srur, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 44.290.165-3 SSP/SP e CPF 358.817.148-73,
residente e domiciliado no Município de SP, SP, com endereço comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema,
no Município de SP, SP, CEP 04063-000, por seu procurador, Sr. Mário César Roque, brasileiro, casado,
contador, RG 9.197.228-SSP/SP e CPF 824.046.408-44, residente e domiciliado em Limeira, SP, com endereço
comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, CEP 04063-000, São Joaquim Administração e Participação
Ltda., com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, sala 48, Moema, CEP 04063-000,
CNPJ 59.104.984/0001-01, com seu contrato social devidamente registrado perante a JUCESP - NIRE
35224528580, neste ato representada por seu administrador, Sr. Christopher André Lopes Srur, por seu
procurador, Sr. Mário César Roque, ambos acima qualificados, convocam todos os sócios da Sociedade,
para comparecerem à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia 27/07/2021, em 1ª chamada às 14h,
necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 14h15min, com qualquer
número, a ser realizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Teams (https://www.microsoft.com/
pt-br/microsoft-teams/log-in), para deliberar sobre a Ordem do Dia: Destituição e Eleição de Administradores
e a consequente alteração e consolidação do contrato social para refletir as decisões que forem havidas em
referida reunião. Informações Gerais: Participação na Reunião: Os sócios poderão optar por participar da
Reunião por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Teams); ou (b)
por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Teams). Os dados de acesso à
Reunião via aplicativo Teams serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar
da Reunião pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove a sua identidade, com foto, no
caso de pessoa física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua
representação legal, no caso de pessoa jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser representado
por procurador, além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o
instrumento de mandato. Os sócios deverão encaminhar à Sociedade, por meio do endereço eletrônico: silvia.
salmeron@sjsa.com.br os documentos comprobatórios mencionados nos itens acima, com 3 dias de
antecedência da data designada para realização da Reunião. Os sócios serão comunicados, em até 2 dias,
do recebimento por e-mail da documentação pela Sociedade, bem como confirmação de sua validade e
eventuais alterações necessárias. SP, 13/07/2021. Triax Urbanismo Ltda. Sócios: Santa Ana Administração
e Participações Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur, Por: Mário César Roque; São Joaquim Administração
e Participação Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur, Por: Mário César Roque.
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2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS ² FORO CENTRAL
Edital de Citação expedido aos autos da ação de Usucapião, Processo nº 1023418-19.2015.8.26.0100. 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, forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) Espólio de Floripes da Silva Ferreira, Aurelio da Costa Gonçalves,
Antonio da Costa Gonçalves, Fernando Cesar Grigolli Gibin, Ester Martins Gonçalves, Aurelio da Costa
Gonçalves, EMURB, na pessoa do rep. Legal, Gabrielle Schafer Vilas Boas Gibin, réus ausentes, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Aylza Gonçalves ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua dos Otonis, 428, Vila Clementino, São PauloSP, 04025-001, 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. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.

2ª VARA CÍVEL DO FORO DE TABOÃO DA SERRA
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1002786-89.2018.8.26.0609. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da Lei, FAZ SABER
a AMANDA PERES DA SILVA que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial, por parte de
Condomínio Spazio Felicita, objetivando a quantia de R$ 5.536,99 (até abril/2018), referente ao inadimplemento das cotas
condominiais da Unidade 67, do condomínio exequente. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a(s) sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias a
fluir após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em) o pagamento do valor apontado, devidamente corrigida.
Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, §1º do NCPC, em caso de pagamento no prazo
estipulado, o valor dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a oposição de embargos pelo(a)(s)
executado(a)(s) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital. No prazo para embargos,
reconhecendo o crédito do(a)(s) exequente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer que lhe(s) seja(m)
permitido(s) pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por
cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das
parcelas poderão acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades
previstas em lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 06 de julho de 2021.

Citação.Prazo 20dias.Proc. 0054598-65.2018.8.26.0100.O Dr.
Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro
Central Cível/SP.Faz saber a Santina do Brasil, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos CNPJ 08.02.092/000165,e seus sócios João Paulo Ayres Melardi,CPF 123.859.49809 e Mathilde Stefhanie Las Heras CPF 349.992.598-26;
Trigomax Distribuidora de Alimentos Ltda CNPJ 07.773.075/
0001-54,e seus sócios Adilson Donizetti Franco CPF
173.304.878-21 e Victor Hugo Minissale CPF 231.799.008-14
e Teanjes Participações Ltda CNPJ 09.461.010/0001-07,e sua
sócia Terezinha Janjacomo Rosilho, que Los Grobo Agropecuaria SA ajuizou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, da executada Tzion Comércio, Importação e
Exportação Ltda.incluindo as empresas Santina do Brasil,Comércio, Importação e Exportação de Alimentos, e seus sócios
João Paulo Ayres Melardi e Mathilde Stefhanie Las Heras;
Trigomax Distribuidora de Alimentos Ltda, e seus sócios
Adilson Donizetti Franco e Victor Hugo Minissale e Teanjes
Participações Ltda e sua sócia Terezinha Janjacomo Rosilho,
no pólo passivo da presente ação. Estando os réus em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias se manifestem e requeiram as provas cabíveis (art. 135, do CPC), sob
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei.. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2021.
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Jadorsa S.A. –
Empreendimentos e Participação

CNPJ/MF nº 51.012.136/0001-52
NIRE 35-3.0009218.0
Extrato da Ata de Assembleia
Geral Ordinária em 24.05.2021.
Data, hora, local: 24.05.2021, 10hs, localizada na Rua
Padre João Manoel, 235, 11º andar, conjunto 113, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Leirner, Secretário: Sr. Fernando Leirner.
Deliberações Aprovadas: 1. Nos termos do permissivo
constante no artigo 294, inciso II da Lei das S.A., registrar
que a Companhia deixou de publicar os documentos de
que trata o artigo 133, Lei das S.A., bem como, nos termos
do permissivo constante do artigo 133, §4º, Lei das S.A
considerar sanada a falta de observância aos prazos legais. 2. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31.12.2020. 3. O resultado líquido obtido no exercício de 2020, no valor de
R$ 2.028.969,77 e destinar o valor integral do resultado
apurado para abatimento da conta de Prejuízos Acumulados da Companhia, sem qualquer destinação para a conta
de Reserva Legal ou mesmo para distribuição de dividendos aos acionistas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.05.2021. Acionistas: Adolpho Leirner, Jeanete Musatti, Fúlvia Leirner, Renata Leirner, Fernando Leirner e Hatikvah Brasil Administração e Participação EIRELLI (por seu
administrador, Daniel Steinbruch). JUCESP 307.694/21-5
em 29.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Agro Pecuária Boa Vista S.A.
CNPJ/MF nº 43.975.838/0001-03 - NIRE 35.300.011.503
Ata de Assembleia Geral Ordinária
I. Data, Hora e Local: 14.06.2021, às 8 horas, na sede social da Agro Pecuária Boa Vista S.A. (“Companhia”),
localizada na Fazenda Santa Cruz, município de Américo Brasiliense/SP, CEP 14.824-899. II. Convocação: Edital
ĚĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉƵďůŝĐĂĚŽŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĞŶŽũŽƌŶĂů͞KŝĂͲ^W͕͟ŶĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚŽƐĚŝĂƐ
ϭǑ͕ϮĞϯĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϮϰ͕ŝŶĐŝƐŽ/ĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘III. Presença: AcioŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ
Presença de Acionistas”. IV. Mesa:WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗DĂƵƌşĐŝŽ<ƌƵŐKŵĞƩŽ͘
V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) ŽŶƚĂƐĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ŽWĂƌĞĐĞƌ
ĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͖(2)ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ
ůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖(3) ůĞŝĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖Ğ(4) Remuneração global anual dos administradores.
VI. Deliberações: Dando início aos trabalhos o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia as matérias
constantes da ordem do dia. Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade, abstendo-se de votar os
legalmente impedidos: (1)ƐŽŶƚĂƐĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽWĂƌĞĐĞƌĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌŶƐƚΘzŽƵŶŐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ^͘^͘ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵ
ϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͕ŽƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞ
ŽŶƚĄďĞŝƐƉƵďůŝĐĂĚĂƐŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĞŶŽ͞KŝĂ͕͟ĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚŽĚŝĂϲ
ĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϮϭ͕ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽĂǀŝƐŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƚĞŶĚŽ
ĞŵǀŝƐƚĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƋƵŝŶƚŽĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂƌƟŐŽ͘(2)ƉƌŽƉŽƐƚĂƉĂƌĂƋƵĞŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϮ͘ϰϯϴ͘ϮϵϮ͕Ϭϯ͕ƚĞŶŚĂĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗;ŝͿZΨϭ͘ϲϮϭ͘ϵϭϰ͕ϲϬƉĂƌĂ
ĐŽŶƚĂĚĞZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͖;ŝŝͿZΨϯϬ͘ϴϭϲ͘ϯϳϳ͕ϰϯƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞ
ĂĕƁĞƐƋƵĞĐĂĚĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂƉŽƐƐƵŝ͕ĚŽƋƵĂůũĄĨŽƌĂŵƉĂŐŽƐĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞZΨϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞŵϭϬĚĞǌĞŵďƌŽ
de 2020, remanescendo R$ 16.816.377,43 para pagamento em 15.6.2021. (3) A reeleição dos membros da
ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ƉĂƌĂƵŵŵĂŶĚĂƚŽĚĞϭĂŶŽ͕ĂƚĠĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϮ;'KĚĞϮϬϮϮͿ͕ĂƐĂďĞƌ͗;ŝͿLuiz Antonio
ĞƌĂKŵĞƩŽ, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG n° 1.636.450-8 SSP/SP, CPF/MF n° 027.686.238-49,
ĐŽŵ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ŶĂ &ĂǌĞŶĚĂ ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͕ ŶŽ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ŵĠƌŝĐŽ ƌĂƐŝůŝĞŶƐĞͬ^W͕ W ϭϰ͘ϴϮϰͲϴϵϵ͕
ƉĂƌĂŽĐĂƌŐŽĚĞŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖Ğ;ŝŝͿDĂƵƌşĐŝŽ<ƌƵŐKŵĞƩŽ, brasileiro, casado, administrador de empresas,
Z'ŶǑϭϭ͘ϭϯϭ͘ϲϳϬͲϰ^^Wͬ^W͕W&ͬD&ŶǑϭϮϳ͘ϳϭϴ͘ϭϬϴͲϬϴ͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĂŶƚĂƌƵǌ͕ŶŽ
município de Américo Brasiliense - SP, CEP 14.824-899, para o cargo de Diretor. Os Diretores ora reeleitos, que
tomarão posse através da assinatura do “Termo de Posse” no prazo de até 30 dias a contar da data dessa AssemďůĞŝĂ͕ŽƋƵĂůĮĐĂƌĄĂƌƋƵŝǀĂĚŽŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞŶĂƋƵĂůĚĞǀĞƌĆŽĚĞĐůĂƌĂƌƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĮŶƐ
não estarem impedidos por lei especial ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
ĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŽƵƉŽƌĐƌŝŵĞĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞŝƚĂŽƵƐƵďŽƌŶŽ͕ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ƉĞĐƵůĂƚŽ͕ŽƵĐŽŶƚƌĂĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽƉƵůĂƌ͕ĐŽŶƚƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƚƌĂĂƐŶŽƌŵĂƐĚĂĚĞĨĞƐĂĚĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶƚƌĂĂƐ
ƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘(4) A remuneração global anual dos administradores para o
ƉƌĞƐĞŶƚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽ;ϭǑ͘ϰ͘ϮϬϮϭĂϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϮͿŶĆŽĚĞǀĞƌĄƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌŽǀĂůŽƌĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĂƌĂŽƷůƟŵŽŵĂŶĚĂƚŽ͕
acrescido em até 10%. VII. Lavratura da Ata: &ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĐŽŵĂŽŵŝƐƐĆŽĚĂƐĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬĞΑΑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘VIII. Encerramento: EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽ͕ĨŽƌĂŵ
ƐƵƐƉĞŶƐŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĂĂƚĂĨŽŝůŝĚĂ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌ
ƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĂĞǆƚƌĂĕĆŽĚĂƐĐĞƌƟĚƁĞƐŽƵĐſƉŝĂƐĂƵƚġŶƟĐĂƐƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͕ƉĂƌĂŽƐĮŶƐůĞŐĂŝƐ͘
Presidente da Mesa͗ >Ƶŝǌ ŶƚŽŶŝŽ ĞƌĂ KŵĞƩŽ͖ Secretário da Mesa͗ DĂƵƌşĐŝŽ <ƌƵŐ KŵĞƩŽ͘ Acionistas: p/
>ƵŝǌKŵĞƩŽWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͗͘͘>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽ͘ƉͬŝĂŐƌşĐŽůĂĞďĞůŵĂ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽ͘
DĂƌĐĞůŽĂŵƉŽƐKŵĞƩŽ͘ƉͬDKdWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ͗͘DĂƌĐŝĂĂŵƉŽƐKŵĞƩŽdĂŶŬ͘'ƌĂĐĞĂŵƉŽƐKŵĞƩŽ͘
ĞƌƟĮĐĂƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂĐŽŶĨĞƌĞĐŽŵĂŽƌŝŐŝŶĂůůĂǀƌĂĚĂĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘ŵĠƌŝĐŽƌĂƐŝůŝĞŶƐĞ͕ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͘
Jucesp nº 331.779/21-3 em sessão de 08.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Inovamob Gestão Imobiliária Ltda.
CNPJ nº 28.732.544/0001-67
Distrato Social
(A) Phoenix Tower Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo, localizada na Av. Eng. Luis
Carlos Berrini, 105, 32º andar, Edifício Berrini One, Cidade Monções, CEP 04571-900, devidamente inscrita no CNPJ nº 20.228.158/000120, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.479.335 (“Phoenix Tower”),
representada neste ato na forma prevista em seu Estatuto Social, pelos seguintes Diretores Sra. Carolina de Farias Vilela, brasileira,
casada, administradora de empresas, RG nº 34.424.964-5 SSP/SP, CPF/MF nº 050.604.854-39, e pelo Sr. Daniel Lafer Matandos,
brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 38.353.134-2 SSP/SP, CPF/MF nº 396.627.078-16, AMBOS residentes e domiciliados em São
Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, 32º andar, Edifício Berrini One, Cidade Monções, CEP
04571-900 (“Phoenix”); e (B) Torres do Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, devidamente constituída e existente de acordo com
as Leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ nº 05.022.838/0001-08 e registrada na JUCESP sob NIRE 35.2.1747460-7,
com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 32º andar, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04571-900,
neste ato representada nos termos do seu Contrato Social, pelos administradores Carolina de Farias Vilela e Daniel Lafer Matandos,
acima qualificados (“Torres do Brasil” e, em conjunto com a Phoenix, as “Sócias”); sócias da Inovamob Gestão Imobiliária Ltda.,
sociedade empresária limitada, devidamente constituída e existente de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, inscrita
no CNPJ sob o nº 28.732.544/0001-67, com sede Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Torre Thera Berrini Office, Conjunto
1.802, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04571-010 (“Sociedade”); Resolvem, na melhor forma de direito e comum
acordo, por não mais interessar a continuidade da atividade, dissolver e extinguir a Sociedade, mediante as cláusulas e condições
seguintes: 1. A Sociedade que iniciou suas atividades em 26/09/2019, encerrou todas as suas operações e atividades em 12/05/2021.
2. Procedida a liquidação da Sociedade, cada uma das Sócias recebe, respectivamente, neste ato, por saldo de seus haveres, a
importância correspondente ao valor de suas quotas: (i) Phoenix 999 quotas, com valor unitário de R$1,00, no valor total de R$999,99;
e (ii) Torres do Brasil 1 quota, com valor unitário de R$1,00, no valor total de R$1,00. 3. As Sócias dão entre si e à Sociedade plena,
geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem uma do outra, seja a que título for, com fundamento no contrato social e suas
alterações, declarando, ainda, dissolvida e extinta, para todos os efeitos, a Sociedade em referência, com o arquivamento deste distrato
na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 4. A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes fica a cargo da exSócia Phoenix, que se compromete, também, a manter em boa guarda os livros e documentos da Sociedade ora distratada. E, por
estarem assim justos e acertados, assinam o presente DISTRATO, em 3 vias de igual forma e teor. São Paulo, 12/05/2021. Torres do
Brasil Ltda. p. Carolina de Farias Vilela, Daniel Lafer Matandos. Phoenix Tower Participações S.A. p. Carolina de Farias Vilela, Daniel
Lafer Matandos. Testemunhas: Nádia Eiko S. Galvão e Patrícia Rios da Silva. JUCESP nº 330.293/21-7 em 07/07/2021. Gisela
Simiemma Ceschin - Secretária Geral.

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/microsoftteams/log-in), para deliberar sobre a Ordem do Dia: Destituição e Eleição de Administradores e a consequente
alteração e consolidação do contrato social para refletir as decisões que forem havidas em referida reunião.
Informações Gerais: Participação na Reunião: Os sócios poderão optar por participar da Reunião por uma
das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Teams); ou (b) por procurador
devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Teams). Os dados de acesso à Reunião via
aplicativo Teams serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar da Reunião
pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove a sua identidade, com foto, no caso de pessoa
física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação
legal, no caso de pessoa jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser representado por procurador,
além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato.
Os sócios deverão encaminhar à Sociedade, por meio do endereço eletrônico: silvia.salmeron@sjsa.com.br
os documentos comprobatórios mencionados nos itens acima, com 3 dias de antecedência da data designada
para realização da Reunião. Os sócios serão comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da
documentação pela Sociedade, bem como confirmação de sua validade e eventuais alterações necessárias.
SP,13/07/2021. Lagoa Santa Bárbara Empreendimentos e Participações Ltda. Sócios: Morada Silvestre
Empreendimentos e Participações Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur; Íntegra Administração e
Participações Ltda. - Por: Anézia Jovita Amâncio de Oliveira.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1110150-03.2015.8.26.0100 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(o) DALVA COMINESI MENDONÇA, CPF: 203.925.288-60, que Instituto de Educação
H.O. Amorim Ltda CNPJ: 07.741.692/0001-78 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo
julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 8.702,76 (Junho/2021), ora em fase
de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se houver
ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de
10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo
no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.

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.
13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072445-63.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc.. FAZ
SABER a MARINA KOSCIALKOWSKI TETZNER, CPF 004.221.438-63, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO-CABESP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 10.180,98 (junho/2020), devidamente atualizada e acrescido de custas, se houver,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01
de julho de 2021.
20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO ± PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033431-21.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ELAINE FARIA EVARISTO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a VICTOR BENTES OLIVEIRA, CPF 001.729.143-70, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE
SÃO PAULO-CABESP. Encontrando-se o Executado em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
deferida sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito de R$ 24.409,42 (junho/2020), devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 14 de maio de 2021.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0101700-48.2007.8.26.0010. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio
da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VALMIR FERREIRA, CPF 054.139.708-70, que nos autos da
ação de Procedimento Comum proposta por Condomínio Residencial Parque Fongaro (em fase de cumprimento
de sentença), encontrando-se o coexecutado Valmir em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, manifeste-se ou ofereça impugnação à penhora do imóvel
de matrícula nº 66.624, do 6º CRI de São Paulo, ficando cientificado de que ambos os executados (VALMIR
e SILVIA) foram nomeados depositários. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

Extrato da 1ª Alteração de Contrato Social da Integral Partners Participações Ltda.
Pelo presente instrumento particular, Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo, brasilei- Conselheiro, este poderá (i) indicar procurador com poderes especíﬁcos para votar na reunião,
ro, casado, empresário, RG 4.509.751-3 SSP/SP, CPF 941.321.788-20, residente em São Paulo/ devendo entregar a procuração ao Presidente do Conselho de Administração antes da instalação
SP; Vitor Guimarães Bidetti, brasileiro, casado, economista, RG 13.270.118 SSP/SP, CPF da reunião; ou (ii) participar da reunião do Conselho de Administração por vídeo ou teleconferên064.631.608-73, residente em São Paulo/SP; e IT-Invest Participações Ltda., sociedade em- cia, contanto que envie seu voto ao Presidente do Conselho de Administração por e-mail com
presária limitada, CNPJ 20.121.427/0001-55, com seus atos constitutivos registrados em conﬁrmação de recebimento, antes do ﬁm da reunião e da lavratura da respectiva ata, e que to17.03.2014, perante o 5º Oﬁcial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Capital, nº 53.897, com dos os membros participantes possam ser claramente identiﬁcados, caso em que tal Conselheisede em São Paulo/SP, representada por seu administrador, Sr. Adriano Boni de Souza, brasi- ro será considerado presente à reunião. Artigo 12º: No caso de vaga em decorrência de renúnleiro, casado, advogado, RG 34.753.135-0 SSP/SP, CPF 220.759.838-10, com endereço comercial cia ou incapacidade permanente de qualquer Conselheiro, este deverá ser substituído por um
na sede da representada, Resolvem, por unanimidade, celebrar a presente 1ª Alteração do Con- novo membro a ser eleito pela Assembleia Geral. Artigo 13º: Compete ao Conselho de Administrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições: 1.1. Os sócios neste tração, sem prejuízo de demais matérias previstas em lei, neste Estatuto Social ou em Acordos
ato consignam a integralização, pelos sócios, das 90.000 quotas de emissão, com valor de de Acionistas, deliberar acerca das seguintes matérias: (i) aumentar o capital social da CompaR$1,00 cada, por eles subscritas, mediante a conferência de 90.000 quotas por eles detidas no nhia dentro do limite do capital autorizado estabelecido no Estatuto Social; (ii) eleger e destituir,
capital social da Integral Investimentos Holding Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ a qualquer tempo, os membros da Diretoria da Companhia, bem como ﬁxar as respectivas atri06.232.512/0001-60, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE buições; (iii) aprovar plano de negócios e orçamento da Companhia; (iv) contratar, demitir e alte35.228.934.159, com sede em São Paulo/SP, com valor de R$1,00 cada, na proporção de 30.000 rar a remuneração de empregados da Companhia; (v) celebrar ou alterar contratos de opção de
quotas por cada um. 2.1. Os sócios resolvem transformar o tipo societário da Sociedade, de so- outorga de ações com quaisquer terceiros; (vi) adquirir, alienar ou onerar participação societária
ciedade empresária limitada para sociedade por ações, nos termos dos artigos 1.113 e seguin- em quaisquer outras sociedades; (vii) aprovar a constituição de joint ventures, consórcios ou
tes da Lei 10.406, de 10.01.2002 (“Código Civil”), e do artigo 220, Lei 6.404/76 (“Lei das quaisquer outros tipos de parcerias, incluindo investimentos conjuntos com terceiros; (viii) celeS.A.”). 2.2. Os sócios decidem converter as 90.000 quotas representativas da totalidade do ca- brar ou alterar quaisquer contratos entre a Companhia e seus administradores; (ix) conceder ou
pital social em 45.000 ações ordinárias e 45.000 ações preferenciais, sem direito a voto, todas tomar quaisquer empréstimos ou mútuos; (x) vender, doar, transferir ou por qualquer forma alienominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas conforme Boletim de nar ou constituir ônus sobre bens da Companhia, móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos;
Subscrição, bem como alterar a denominação social da Sociedade para “Integral Partners (xi) outorgar ﬁança, aval ou garantia de qualquer natureza em negócios ou operações de terceiParticipações S.A.”, passando a Sociedade e os sócios a serem designados, respectivamen- ros; (xii) decidir sobre o início de qualquer litígio contra terceiros; (xiii) selecionar ou alterar emte, como “Companhia” e “Acionistas”: Acionistas: Antonio Hermann Dias Menezes de Aze- presa de auditoria da Companhia; e (xiv) decidir sobre a condução de defesa e de quaisquer atos
vedo - Nº de Quotas: 30.000 - Nº de Ações: 15.000 ON, 15.000 PN - Percentual (%): 33,33% relacionados a quaisquer ações, reclamações, reinvindicações, processos e procedimentos judi(~); Acionistas: Vitor Guimarães Bidetti - Nº de Quotas: 30.000 - Nº de Ações: 15.000 ON, ciais ou extrajudiciais propostos contra a Companhia. § Único: Todas as demais matérias que
15.000 PN - Percentual (%): 33,33% (~); Acionistas: IT-Invest Participações Ltda. - Nº de não requeiram aprovação pela Assembleia Geral, de acordo com a lei, este Estatuto Social ou
Quotas: 30.000 - Nº de Ações: 15.000 ON, 15.000 PN - Percentual (%): 33,33% (~). Total do Acordos de Acionistas, deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração. Seção II - DiNº de Quotas: 90.000 - Total do Nº de Ações: 45.000 ON, 45.000 PN - Total do Percentual retoria. Artigo 14º: A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 02 membros, resi(%): 100%. 3.1. Os sócios resolvem que a Companhia será administrada por um Conselho de Ad- dentes e domiciliados no País, por um mandato uniﬁcado de 03 anos, que atuarão sob a denomiministração e por uma Diretoria. 3.2. Ato seguinte, os sócios decidem eleger aos cargos de mem- nação de Diretores, sem designação especíﬁca, sendo eleitos e destituíveis a qualquer tempo
bros do Conselho de Administração da Companhia, pelo mandato uniﬁcado de 03 anos a contar pelo Conselho de Administração. § Único: Os Diretores eleitos serão investidos em seus cargos,
desta data, devendo permanecer em seus cargos até a investidura e posse de seus sucessores, independentemente de caução, mediante assinatura dos Termos de Posse lavrados no Livro de
os Srs.: (a) Antônio Hermann Dias Menezes de Azevedo, acima qualiﬁcado; (b) Vitor Gui- Atas de Reunião da Diretoria arquivado na sede da Companhia. Artigo 15º: Poderão ser constimarães Bidetti, acima qualiﬁcado; e (c) Carlos Mario Fagundes de Souza Filho, brasileiro, tuídos procuradores em nome da Companhia, por instrumentos públicos ou particulares, devencasado, engenheiro, RG 3.724.739-6 SSP/SP, CPF 394.005.228-00, residente em São Paulo/SP. do as procurações ser outorgadas pela assinatura de 02 Diretores em conjunto, bem como espe3.2.1. Os Conselheiros eleitos aceitaram as respectivas nomeações, bem como declararam de- ciﬁcar os poderes e o prazo de validade, que não poderá ser superior a 12 meses. Excepcionalsimpedimento para o exercício da administração, conforme as respectivas declarações arquiva- mente, os mandatos judiciais poderão ter prazo indeterminado de duração. Artigo 16º: A repredas na sede da Companhia, e tomaram posse de seus cargos mediante assinatura dos respecti- sentação da Companhia, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, perante terceiros em gevos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração ar- ral, incluindo quaisquer órgãos públicos ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem
quivado na sede da Companhia. 3.3. Os sócios decidem eleger aos cargos de Diretores da Com- como quaisquer terceiros, caberá: (i) aos Diretores, em conjunto ou isoladamente; ou (ii) a
panhia, pelo mandato uniﬁcado de 03 anos a contar desta data, devendo permanecer em seus procurador(es) com poderes especíﬁcos, em conjunto ou isoladamente, devidamente constituícargos até a investidura e posse de seus sucessores, os Srs.: (a) Vitor Guimarães Bidetti, aci- dos na forma do Artigo 14 acima. Artigo 17º: Aos Diretores e procuradores caberá a prática dos
ma qualiﬁcado; e (b) Adriano Boni de Souza, acima qualiﬁcado. 3.3.1. Os Conselheiros eleitos atos necessários e convenientes à gestão dos negócios que envolvam, direta ou indiretamente,
aceitaram as respectivas nomeações, bem como declararam desimpedimento para o exercício a Companhia e seus interesses, observadas as limitações constantes da lei, deste Estatuto Soda administração, conforme as respectivas declarações arquivadas na sede da Companhia, e to- cial e de Acordos de Acionistas. Artigo 18º: É expressamente vedada aos acionistas, adminismaram posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no tradores e procuradores da Companhia a prática de atos que criem para a Companhia responsaLivro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia. 3.4. bilidade referentes a atividades ou operações estranhas ao seu objeto social, que serão nulos de
Os sócios resolvem que os Conselheiros e Diretores da Companhia ora eleitos não receberão re- pleno direito com relação à Companhia ou a terceiros, exceto se obtida a prévia e expressa apromuneração durante o prazo de exercício de seu mandato, fazendo jus somente ao reembolso de vação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme aplicável. Capítulo VII
despesas que eventualmente incorrerem em virtude do exercício de suas funções. 4.1. Os sócios - Conselho Fiscal. Artigo 19º: O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente, e sodecidem que as publicações da Companhia serão realizadas no Diário Oﬁcial do Estado de São mente será instalado a pedido dos acionistas, possuindo as competências e responsabilidades
Paulo e em jornal de grande circulação a ser oportunamente deﬁnido. 5.1. Os sócios aprovam a na forma da lei. §1º: O Conselho Fiscal será composto por, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 memreforma integral, bem como a consolidação do Estatuto Social. 6.1. Os sócios aprovam a criação bros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato uniﬁcado Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações Restritas da Companhia. São Paulo/SP, do de 01 ano, sendo permitida a reeleição. §2º: Os membros do Conselho Fiscal serão investidos
04.05.2021. Acionistas: Antônio Hermann Dias Menezes de Azevedo, Vitor Guimarães Bidetti em seus cargos mediante assinatura dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reunião
e IT-Invest Participações Ltda. por: Adriano Boni de Souza - Administrador. Daniela Akemi Kino- do Conselho Fiscal, arquivado na sede da Companhia. §3º: O Conselho Fiscal poderá se reunir
shita - OAB/SP nº 306.232. NIRE 3530056965-2 e JUCESP nº 253.968/21-5 em 31.05.2021. Gise- sempre que necessário, mediante convocação por qualquer de seus membros, lavrando-se em
ata as suas deliberações. Capítulo VIII - Exercício Social, Balanço, Lucros e Suas Aplila Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Boletim de Subscrição: Acionistas: Antônio Hermann Dias Menezes de Azevedo cações. Artigo 20º: O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se no dia 1º de janei- Ações: 15.000 ON, 15.000 PN - Valor Integralizado (R$): R$30.000,00 - Forma de Integraliza- ro e encerrando-se no dia 31 de dezembro, quando serão levantadas as demonstrações ﬁnanceição: Conferência de quotas de sociedade empresária limitada; Vitor Guimarães Bidetti - Ações: ras determinadas por lei. §1º: Ao ﬁnal de cada exercício social, a administração elaborará, com
15.000 ON, 15.000 PN - Valor Integralizado (R$): R$30.000,00 - Forma de Integralização: Confe- observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações ﬁnanceiras, sem prerência de quotas de sociedade empresária limitada; IT-Invest Participações Ltda., representada juízo de outras demonstrações exigidas por lei: (a) balanço patrimonial; (b) demonstração das
por, Adriano Boni de Souza - Ações: 15.000 ON, 15.000 PN - Valor Integralizado (R$): mutações do patrimônio líquido; (c) demonstração do resultado do exercício; e (d) demonstração
R$30.000,00 - Forma de Integralização: Conferência de quotas de sociedade empresária limitada. dos ﬂuxos de caixa. §2º: Fará parte das demonstrações ﬁnanceiras do exercício a proposta da administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância ao disposto na lei e
Total de Ações: 45.000 ON, 45.000 PN - Total do Valor Integralizado (R$): R$90.000,00.
Anexo II Estatuto Social - Capítulo I - Denominação e Duração. Artigo 1º: A Integral neste Estatuto Social. Artigo 21º: Do resultado apurado em cada exercício, serão deduzidos, anPartners Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida por este Es- tes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a
tatuto Social, de acordo com a Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas de- renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelas reservas de lucros e pela
mais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia terá prazo de duração reserva legal, nessa ordem. Artigo 22º: O lucro líquido do exercício regularmente apurado nos
por tempo indeterminado. Capítulo II - Sede. Artigo 3º: A Companhia tem sede na São Paulo/ balanços será distribuído da seguinte forma: (i) 5% para a constituição da reserva legal, que não
SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, podendo excederá 20% do capital social; e (ii) o restante terá a destinação deliberada pela Assembleia
abrir, manter e encerrar ﬁliais e escritórios em qualquer localidade do país ou do exterior, me- Geral. Artigo 23º: A administração poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menodiante deliberação dos acionistas. Capítulo III - Objeto Social. Artigo 4º: A Companhia tem res, e o Conselho de Administração poderá determinar a distribuição de dividendos ou constituipor objeto social a participação no capital social de outras sociedades, nacionais ou estrangei- ção de reservas com base nos mesmos, observadas as disposições e limitações legais aplicáras, na condição de sócia quotista ou acionista. Capítulo IV - Capital Social. Artigo 5º: O ca- veis. Artigo 24º: O Conselho de Administração poderá deliberar o pagamento ou crédito de jupital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$90.000,00, dividido em ros sobre o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral que apreciar as demonstrações
45.000 ações ordinárias e 45.000 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. ﬁnanceiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, sendo que
§1º: A inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas comprova a os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo
propriedade das respectivas ações. §2º: As ações representativas do capital social são indivisí- obrigatório. Artigo 25º: O dividendo estabelecido será contabilizado no encerramento do exerveis em relação à Companhia e cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações cício social como “a pagar”, transferindo-se para as contas individuais dos acionistas, após a
sociais. §3º: As ações preferenciais não terão direito a voto e cada uma delas conferirá ao seu realização da Assembleia Geral Ordinária, que determinará o prazo para seu pagamento. Artigo
detentor preferência no recebimento dos resultados apurados pela Companhia, devendo os divi- 26º: A Assembleia Geral Ordinária disporá sobre a destinação do saldo do lucro líquido do exerdendos e haveres a elas correspondentes ser pagos prioritariamente aos dividendos referentes cício e dos lucros acumulados. Capítulo IX - Liquidação. Artigo 27º: A Companhia será liquiàs ações ordinárias, na sua respectiva proporção. Capítulo V - Deliberações Sociais. Artigo dada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar
6º: A Assembleia Geral reunir-se-á na sede da Companhia, ordinariamente, nos 04 primeiros me- o modo de liquidação e indicar o liquidante. Capítulo X - Legislação Aplicável e Foro. Artises após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses go 28º: Qualquer disputa que venha a surgir relacionada à aplicação do disposto no presente inssociais assim exigirem. §1º: A Assembleia Geral será convocada por iniciativa de qualquer dos trumento ou ao convívio dos Acionistas será resolvida através de procedimento de arbitragem
membros do Conselho de Administração e instalada na forma do artigo 124 da Lei das Socieda- nos termos deste Capítulo. Artigo 29º: No caso de controvérsia não solucionada de modo amides por Ações. §2º: Independentemente das formalidades de convocação, será considerada re- gável, esta será resolvida de forma ﬁnal, exclusiva e deﬁnitiva, por arbitragem, administrada
gular a Assembleia Geral à qual comparecerem acionistas representando a totalidade do capital pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil- Canadá (“CCBC”) de
social com direito a voto da Companhia. §3º: A Assembleia Geral será presidida por qualquer dos acordo com o Regulamento de Arbitragem da CCBC (doravante designado o “Regulamento
membros do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por um dos Diretores da Compa- CCBC”) e com a Lei nº 9.307, de 23.12.1996 (“Lei Brasileira de Arbitragem”). §1º: Os Acionhia. O presidente da Assembleia Geral nomeará qualquer um dos presentes para secretariá-la. nistas poderão, em conjunto, deﬁnir e indicar 01 árbitro para compor o tribunal arbitral, de acorArtigo 7º: As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, nes- do com as disposições ora pactuadas. Caso os Acionistas não cheguem a um consenso quanto
te Estatuto Social e em Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, serão toma- à indicação de apenas 01 árbitro para compor o tribunal arbitral, o tribunal arbitral será composdas por acionistas representando, no mínimo, a maioria das ações com direito a voto, não sendo to por 03 árbitros, dos quais 01 será nomeado pela(s) requerente(s) e 01 pela(s) requerida(s). O
computados os votos em branco. § Único: O presidente da Assembleia Geral deverá observar e terceiro árbitro, que atuará como presidente do tribunal arbitral, será escolhido em conjunto pefazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e de Acordos de Acionistas, não permitindo los árbitros nomeados pelas partes. Caso uma parte deixe de indicar 01 árbitro ou caso os 02 árque sejam computados os votos proferidos em contrariedade a tais instrumentos. Artigo 8º: bitros indicados pelas partes não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro nos
Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas em lei, deliberar acerca das se- termos do Regulamento CCBC, as nomeações faltantes serão feitas pela CCBC. §2º: Na hipóteguintes matérias: (i) alterar o Estatuto Social da Companhia; (ii) abrir e fechar ﬁliais e escritórios se de procedimentos arbitrais envolvendo múltiplas partes, que possam ser reunidas em 03 bloem qualquer localidade do país ou do exterior; (iii) aumentar ou reduzir o capital social; (iv) ele- cos diferentes e opostos de requerentes e requeridas, cada bloco deverá nomear 01 árbitro denger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração da Companhia, tro de 15 dias a partir do recebimento pelas partes da última notiﬁcação nesse sentido. O árbibem como ﬁxar as respectivas atribuições; (v) deﬁnir a remuneração global dos administradores tro que atuará como presidente do tribunal arbitral será escolhido pelos 02 árbitros nomeados
da Companhia, inclusive benefícios; (vi) tomar, anualmente, as contas dos administradores da pelas partes dentro de 15 dias a partir da aceitação do cargo pelo último árbitro ou, caso isso não
Companhia e deliberar sobre as demonstrações ﬁnanceiras por eles apresentadas; (vii) deliberar seja possível por qualquer motivo, pelo presidente do CCBC. Caso as partes não nomeiem consobre a destinação do lucro do exercício; (viii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorpora- juntamente os árbitros, todos os membros do tribunal arbitral serão nomeados pelo presidente
ção ou cisão da Companhia, bem como sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidan- do CCBC, que designará 01 deles para atuar como presidente. §3º: Na hipótese de procedimentes e julgar-lhes as contas; (ix) autorizar a emissão de valores mobiliários, tais como bônus de tos arbitrais envolvendo 03 ou mais partes que não possam ser reunidas em blocos de requerensubscrição e debêntures conversíveis em ações; (x) autorizar a emissão de debêntures; e (xi) au- tes e nem em blocos de requeridos, todas as partes, em conjunto, nomearão 02 árbitros dentro
torizar os administradores da Companhia a confessar falência e requerer recuperação judicial ou de 15 dias, a partir do recebimento pelas partes da última notiﬁcação do CCBC nesse sentido. O
extrajudicial. Capítulo VI - Administração - Seção I - Conselho de Administração. Arti- árbitro que atuará como presidente do tribunal arbitral será escolhido pelos 02 árbitros nomeago 9º: O Conselho de Administração será composto por no mínimo 03 membros, por mandato dos pelas partes dentro de 15 dias a partir da aceitação do cargo pelo último árbitro ou, caso isso
uniﬁcado de 03 anos, que deverão permanecer nos cargos até a investidura de seus sucessores, não seja possível por qualquer motivo, pelo presidente do CCBC. Caso as partes não nomeiem
permitida a sua reeleição, sendo eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. conjuntamente os árbitros, todos os membros do tribunal arbitral serão nomeados pelo presiden§ Único: Os Conselheiros eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos Ter- te do CCBC, que designará 01 deles para atuar como presidente. §4º: A sede da arbitragem será
mos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. A língua da arbitragem será o português, e
sede da Companhia. Artigo 10º: As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas a arbitragem obedecerá ao disposto na Lei Brasileira de Arbitragem. Artigo 30º: Fica eleito o
pelo Presidente do Conselho de Administração, com antecedência mínima de 05 dias da data de foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, exclusivamente para medidas cautelares ou
sua realização, mediante carta ou e-mail com aviso ou conﬁrmação de recebimento, contendo a coercitivas, provisionais ou permanentes, e para a execução da sentença arbitral. Capítulo XI ordem do dia, bem como os documentos necessários às deliberações. §1º: Independentemente Disposições Gerais. Artigo 31º: Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela
das formalidades de convocação, será considerada regular a reunião à qual comparecerem to- Lei das Sociedades por Ações e demais disposições legais aplicáveis. Artigo 32º - É garantido
dos os membros do Conselho de Administração. §2º: As reuniões do Conselho de Administração a qualquer Acionista o acesso a contratos ﬁrmados pela Companhia com partes a ela relacionaserão presididas e conduzidas pelo Presidente do Conselho de Administração, que escolherá, das, incluindo acionistas e Diretores, bem como Acordos de Acionistas e programas de opções
dentre os presentes, o secretário dos trabalhos, não havendo necessidade de que este seja de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Armembro do Conselho de Administração. §3º: As reuniões do Conselho de Administração somen- tigo 33º: No caso de abertura de seu capital, a Companhia deverá aderir a segmento especial de
te serão instaladas com a presença do número mínimo de Conselheiros necessário para aprova- bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure,
ção das deliberações. §4º: Nas reuniões cada Conselheiro terá um voto e não caberá voto de no mínimo, os níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos na Instrução
qualidade a nenhum membro. O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos. §5º: CVM nº 391, de 16 de julho de 2.003, conforme alterada. Artigo 34º: O presente Estatuto Social
Das reuniões deverão ser lavradas as respectivas atas no Livro de Atas de Reunião do Conselho entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral. Diretores: Vitor Guimarães Bide Administração. Artigo 11º: Na hipótese de ausência ou incapacidade temporária de qualquer detti e Adriano Boni de Souza. Advogado: Daniela Akemi Kinoshita - OAB/SP nº 306.232

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.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (Em Reais)
31/12/2019 Balanços Patrimoniais/Passivo
31/12/2020
31/12/2019 Demonstrações dos Resultados
23.785,01
152,73 Receita líquida operacional
146.695,87 Circulante
Fornecedores
41,23
- Custos
146.358,87
Impostos e contribuições a recolher
749,80
26,93 Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Demais contas a receber
337,00
337,00 Demais contas a pagar
22.993,98
125,80
Outra receitas operacionais
Patrimônio
líquido
12.481.095,83
10.354.992,80
Não circulante
12.355.955,57 10.208.449,66
Lucro (Prejuízo) operacional
Capital social
20.351.332,41 20.351.332,41
antes do resultado ﬁnanceiro
Impostos a compensar
860,92
852,03
Prejuízos acumulados
(7.870.236,58) (9.996.339,61) Receitas ﬁnanceiras
Propriedades para investimento
12.355.094,65 10.207.597,63 Total do passivo
Despesas ﬁnanceiras
e patrimônio líquido
12.504.880,84 10.355.145,53 Resultado ﬁnanceiro
Total do ativo
12.504.880,84 10.355.145,53
Lucro (Prejuízo) antes do imposto
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia
de renda e da contribuição social
A Diretoria
Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães - Contador - CRC SP 291.608/O-8
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Balanços Patrimoniais/Ativo

31/12/2020

Circulante

148.925,27

Caixa e equivalentes de caixa

148.588,27

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.

31/12/2020
31/12/2019
(57,17)
(10.519,84)
2.133.993,11 (7.905.001,83)
2.133.993,11 (7.904.080,70)
(921,13)
2.123.473,27 (7.905.059,00)
2.631,06
1.215,20
(1,30)
12,74
2.629,76
1.227,94
2.126.103,03 (7.903.831,06)
2.126.103,03 (7.903.831,06)

Oklahoma Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 22.960.679/0001-01
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (Em Reais)
31/12/2019 Balanços Patrimoniais/Passivo
31/12/2020
31/12/2019 Demonstrações dos Resultados
148.384,32
49,38 Receita líquida operacional
383.772,93 Circulante
Fornecedores
1.954,74
- Custos
Caixa e equivalentes de caixa
390.533,77
383.212,93
Impostos e contribuições a recolher
2.332,89
49,38 Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Demais contas a receber
560,00
560,00 Demais contas a pagar
144.096,69
- Outra receitas operacionais
22.852.811,28 19.582.184,40 Lucro (Prejuízo) operacional
Não circulante
22.610.101,83 19.198.460,85 Patrimônio líquido
Capital social
50.050.525,26 50.050.525,26
antes do resultado ﬁnanceiro
Impostos a compensar
915,36
784,86
Prejuízos acumulados
(27.197.713,98) (30.468.340,86) Receitas ﬁnanceiras
Despesas ﬁnanceiras
Propriedades para investimento
22.609.186,47 19.197.675,99 Total do passivo e
patrimônio líquido
23.001.195,60 19.582.233,78 Resultado ﬁnanceiro
Total do ativo
23.001.195,60 19.582.233,78
Lucro (Prejuízo) antes do imposto
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia
de renda e da contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
A Diretoria
Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães - Contador - CRC SP 291.608/O-8
Balanços Patrimoniais/Ativo

31/12/2020

Circulante

391.093,77

$QGR

$QGR

Cartório do 2º Ofício Cível Central
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1032071-34.2020.8.26.0100 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) PORTO PROMOTORA DE VENDAS
EIRELI, CNPJ 32.911.674/0001-34,que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Maria Jose
de Andrade Loreiro, objetivando a declaração de inexistência
de negócio jurídico, afastando-se o eivado contrato de
empréstimo apontado nos autos, reconhecendo o vício do
consentimento, e,por conseguinte, a inexigibilidade da dívida,
condenando a Ré ao pagamento de indenização a título de
dano moral e ao pagamento dos danos materiais, com o
reembolso de todos os valores que forem descontados na
folha da Requerente, especialmente o valor já descontado
sem o respectivo deposito da segunda Requerida, e condenar
as rés ao pagamento de custas processuais e honorários de
sucumbência. 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
15dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, será
considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[16,19]
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31/12/2020
31/12/2019
(126,31)
(169,84)
3.263.435,52 (15.295.979,85)
3.263.435,52 (15.295.058,72)
(921,13)
3.263.265,68 (15.296.106,16)
7.361,20
2.704,12
10,87
7.361,20
2.714,99
3.270.626,88 (15.293.391,17)
3.270.626,88 (15.293.391,17)

6$

6$

m

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1026532-58.2018.8.26.0100. 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) EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA, LAZARO BAPTISTA
MAGALHÃES, SELVA PRADO MAGALHÃES, JORGE MONTEIRO,
BETTY SCHAIBLE, GIESELA GELLA STERNA, IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SUELI DA SILVA OLIVEIRA, MARCOS PINTO OLIVEIRA, Eduardo

Bonfim Felipe, Sebastião Balani Filho, Vanderlei Furtado
Sassi, Adriana Martins Gerstman Sassi, Hélio Mitsuhiro
Hiraoka, MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA, Alberto Cícero dos
Santos e Miriam dos Santos, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Fabio Aguiar de Freitas e
Marcia Furtado Sassi Freitas ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Rua Caroba do Campo, nº 39, São Miguel Paulista,
CEP 08031-750, São Paulo-SP, 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) diasda 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.
[16,19]

N
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1041510-06.2019.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da
24ªVara Cível,do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Orlando Parada Vaca CPF 770.356.077-49, que Hospital Alemão Oswaldo Cruz ajuizou ação monitória,
para cobrança de R$ 626.640,31 (abril/2019), referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças,
com Termo de Esclarecimento de Internação e Responsabilidade. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com
isenção de custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título
executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021. [15,16]

EDITAL DE 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
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, D
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Texas Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 23.104.709/0001-32

Integral Partners Participações Ltda. - CNPJ 41.728.865/0001-56 - NIRE 35.237.121.602

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007587-71.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda Executado:
Roberta Ribeiro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007587-71.2019.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira
França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTA RIBEIRO, CPF: 136.421.188-28, RG: 26.117.070-3, que
SOCIEDADE PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 6.938,04, referente ao não pagamento da prestação dos serviços educacionais,
período de maio a dezembro ano letivo de 2018, da aluna Daniele Ribeiro. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2021.
15 e 16/07
EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0007409-86.2021.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Locação de Imóvel Exequente: João Batista Alves Executado: Hossein Sajedi Pirbazari EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007409-86.2021.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HOSSEIN
SAJEDI PIRBAZARI, CPF nº 844.525.105-82 que João Batista Alves ajuizou-lhe ação de despejo por falta de
pagamento, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença. Encontrando-se o executado em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
efetue o PAGAMENTO do débito de R$ 179.794,04 (valores em 24/02/2021), sob pena de incidência de multa de
10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2021.
15 e 16/07

Edit al de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação dos executados HOMARUS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 00.415.152/0001-55), na pessoa de seu representante legal, Espólio de
EDISON PEREIRA DA ROSA (CPF nº 038.519.238-04 e RG nº 238.211 SSP), Espólio de YEDACRISTINA
PEREIRA DA ROSA (RG Nº 17.346.362 SSP), cientificação dos herdeiros ELAINE DUTRA PEREIRA
ROSA, THALINE FERRAZ PEREIRA ROSA, RICARO HENRIQUE FERRAZ PEREIRA DA ROSA,
FERNANDO HENRIQUE FERRAZ PEREIRA DA ROSA, e Espólio deJOÃO EDISON DUTRA PEREIRA
DA ROSA, representado por MARGARIDA DOS SANTOS. O Dr. Daniel D’ Emidio Martins, MM Juiz de
Direito da 35º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que
o presente Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da ação Execução por quantia certa, ajuizada por
BANCO FINANCIAL PORTUGUÊS, Processo n° 0724439-36.1997.8.26.0100, tendo sido designada a
venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em
que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 879 do Código de
Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia
15/08/2021 às 14:30 horas e término dia 18/08/2021 às 14:30 horas onde serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor
da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 18/08/2021 às 14:31 horas
que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 11/09/2021, às 14:30 horas. Em primeiro
e segundo leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e desde
que não se trade de inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices
adotados pelo TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta por
cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em hipótese
alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro
Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão pôr conta do arrematante todas as providências
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e
emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço
da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o
encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em
favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão
será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará,
imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam
submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC.
O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão,
o valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição
expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009,
por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco
Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação
judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Se o leilão for
diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que se propuser a arremata-los todos, em
conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço
igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para ele. Descrição
do bem: Uma casa sob nº 30 (trinta) com frente para a Rua Sessenta e sete e seu respectivo terreno situado
na Vila Pauliceia, nesta cidade, constituído de parte do lote 9 (nove) da quadra 169 (cento e sessenta e nove),
da planta 12, que mede 132,50m. de frente para a Rua 67; 69,00 m. do lado direito de quem da rua olha para
o terreno; 101,00 ms. do lado esquerdo; 132,00 ms. nos fundos; confina de ambos os lados com Benedito Alves
Turibio e outros e nos fundos com o Dr. Alfredo Ferreira Velloso, encerrando uma área de 10.000,00 ms² (dez
mil metros quadrados). Objeto da matricula 59.382 do 1º CRI/Osasco. Conforme laudo de avaliação de fls.
858 o imóvel objeto dos autos localiza –se no endereço Rua Aquiles Belline, nº 164 e 165, Vila Paulicéia, no
Jardim Padroeira, em Osasco. Avaliação R$ 7.699.585,39 (11/2019), valor que será atualizado até a data da
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Conforme Av.06 consta penhora exequenda.
Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado,
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante,
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu
a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo
exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que
nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a
publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar
a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exeqüenda). A publicação
deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos.
Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado,
na forma da Lei. São Paulo/SP, 24 de junho de 2021. Daniel D’ Emidio Martins – Juiz de Direito
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BRC VII Cidade Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 07.241.661/0001-58
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 - (Em Reais)
31/12/2020 31/12/2019
Ativos
31/12/2020
31/12/2019 Passivos
204.078.307 30.391.767
Circulantes
5.001.475
3.661.887 Circulantes
5.769
94.920
Caixa e equivalentes de caixa
3.562
418.608 Fornecedores
173.840.316
Contas a Receber
- Cessão de créditos imobiliários
1.676.177
2.495.297
Tributos a recuperar
4.997.914
3.243.044 Adiantamento de clientes
5.404.109
Outras contas a receber
235 Dividendos a pagar
Obrigadações fiscais diferidas
26.300.353 22.149.279
Obrigações fiscais
2.255.692
248.162
- 202.716.260
Não circulantes
326.929.322 363.724.397 Não circulantes
- 202.716.260
Propriedades para investimentos
326.929.322 363.724.397 Cessão de créditos imobiliários
Patrimônio líquido
127.852.490 134.278.257
Capital social
86.528.970 86.528.970
Reserva legal
1.137.707
Reserva de lucros
52.670.197 46.128.381
Prejuízos acumulados
(11.958.877)
(1)
AFAC
612.200
483.200
Total dos ativos
331.930.797 367.386.284 Total dos passivos e do patrimônio líquido 331.930.797 367.386.284
BRC VII Cidade Nova Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 31 de dezembro 2019 - (Em Reais)
Receitas operacionais líquidas
31/12/2020 31/12/2019
Receita com aluguéis
76.802.393 71.716.618
Custo com locação
(9.413.637) (9.413.637)
Lucro bruto
67.388.755 62.302.980
Despesas comerciais
(23.491)
Gerais e administrativas
(162.338)
(293.335)
Tributárias
(138.609)
(20.455)
Lucro operacional antes do resultado
financeiro
67.087.808 61.965.699
Resultado financeiro
Receitas financeiras
75.521
669.200
Despesas financeiras
(73.066.906) (30.752.669)
Lucro antes do imposto de renda e da CS
(5.903.577) 31.882.229
Imposto de renda e contribuição social
(1.981.651) (5.054.440)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.073.648) (4.073.648)
Lucro líquido do exercício
(11.958.876) 22.754.141

Jorge Carlos Nuñez - Diretor - CPF: 212.805.468-08

Olinda Ferreira da Silva - Contadora - CRC: 1SP154.225

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

CCP BROMÉLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº 10.551.324/0001-71 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 14º Andar - CEP 04538-132 - São Paulo/SP - Telefone: (11) 3018-7600
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais - R$)
Relatório da Administração: Senhores acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia submete à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício
social ﬁndo em 31/12/2020.
Notas 31/12/2020 31/12/2019
Balanços Patrimoniais/ATIVO
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Balanços Patrimoniais/PASSIVO
Demonstrações do Resultado Abrangente
8.c
753
391
Circulante
7.262
12.803 Circulante
31/12/2020 31/12/2019
142
142 Lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
4
4.919
10.787 Fornecedores
1.918
4.593
177
249
Contas a receber
5
2.123
1.762 Impostos e contribuições a recolher
Resultado abrangente total do exercício
1.918
4.593
Dividendos
a
pagar
434
Demais contas a receber
6
220
254
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Não circulante
260
372
Não circulante
87.572
90.296
31/12/2020 31/12/2019
Impostos e contribuições diferidos
13
260
372 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Contas a receber
5
2.577
4.041 Patrimônio líquido
93.821
102.337 Lucro antes do imposto de
Impostos a compensar
1
17 Capital social
renda
e
da
contribuição
social
2.696
5.491
8.a.
90.393
100.393
Demais contas a receber
6
175
395 Reserva Legal
8.c.
2.126
2.035 Ajustes para conciliar o resultado do caixa líquido
Propriedades para investimento
7
84.819
85.843 Reserva de lucros
8.b.
1.301
(91) gerado (aplicado) nas atividades operacionais:
1.024
1.024
Total do ativo
94.834
103.100 Total do passivo e patrimônio líquido
94.834
103.100 Depreciação das propriedades para investimento
Decréscimo
(acréscimo)
em
ativos
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
1.102
1.188
Notas
Capital social Reserva Legal Prejuízos acumulados Reserva de Lucros
Total Contas a receber
17
(15)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
100.393
2.035
(4.684)
97.744 Impostos e contribuições a compensar
255
253
Lucro do exercício
4.593
4.593 Demais contas a receber
Saldo em 31 de dezembro de 2019
100.393
2.035
(91)
- 102.337 (Decréscimo) acréscimo em passivos
11
Redução de capital
8.a.
(10.000)
(10.000) Fornecedores
(61)
9
Lucro do exercício
8.b.
1.918
1.918 Impostos e contribuições a recolher
Reserva legal
8.c.
91
(91)
- Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e
Contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos (901)
(897)
Dividendos mínimos obrigatórios
8.c.
(434)
(434)
Caixa
líquido
gerado
pelas
(aplicado
Reserva de lucros
(1.301)
1.301
nas) atividades operacionais
4.132
7.064
Saldo em 31 de dezembro de 2020
90.393
2.126
1.301
93.821
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Demonstrações do Resultado
(10.000)
Notas 31/12/2020 31/12/2019
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Redução de capital
Receita líquida
9
5.046
5.848 Despesas ﬁnanceiras
11
(31)
(1) Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades de investimento
(10.000)
Custos
10
(2.793)
(539) Resultado ﬁnanceiro
725
461
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (5.868)
7.064
Lucro bruto
2.253
5.309 Lucro antes do imposto
3.723
Receitas (despesas) operacionais
(282)
(280) de renda e da contribuição social
2.696
5.491 Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 10.787
4.919
10.787
Comerciais
10
(253)
(253) Imposto de renda e contribuição social
(778)
(898) No ﬁnal do exercício
7.064
Gerais e administrativas
10
(29)
(27) Correntes
12
(829)
(926) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (5.868)

11

1.971
756

Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Diretor Financeiro

5.029
462

Diferidos
Lucro líquido do exercício
Lucro básico por mil ações - R$

14

51
1.918
0,000021

28
4.593
0,000046

Contador: Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães - CRC SP 291608/O-8

“As Demonstrações Contábeis completas, com as respectivas notas explicativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações
Contábeis, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se
a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia”.

MICÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ nº 11.457.701/0001-70 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 14º andar, CEP: 04538-132 - São Paulo - SP - Telefone (11) 3018-7600
Demonstrações Financeiras Encerradas Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais - R$)
Relatório da Administração: Senhores acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia submete à apreciaDemonstrações do Resultado
ção de Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social ﬁndo em 31/12/2020.
Notas 31/12/2020 31/12/2019
14
44.187
54.904
Balanços Patrimoniais
ATIVO
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Balanços Patrimoniais
PASSIVO
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Receita Líquida
15
(9.727)
(8.799)
Circulante
74.045
52.674 Circulante
3.804
5.657 Custos
34.460
46.105
Caixa e equivalentes de caixa
4
25.234
21.351 Fornecedores
109
179 Lucro Bruto
(4.898)
(2.419)
Contas a receber
5
13.415
9.829 Impostos e contribuições a recolher
11
1.467
1.317 Receitas (Despesas) Operacionais
Comerciais
15
(1.813)
(1.296)
Impostos a compensar
6
246
184 Receita res-sperata (cessão de
Demais contas a receber
8
20.150
21.310 direito de uso) a Apropriar
10
1.884
4.149 Gerais e administrativas
15
(1.215)
(239)
Dividendos antecipados
23
15.000
- Outras contas a pagar
344
12 Outras despesas operacionais
16
(1.870)
(884)
Não Circulante
448.562
446.219 Não Circulante
5.805
6.310 Lucro Operacional antes
Contas a receber
5
10.106
902 Impostos e contribuições diferidos
9
1.115
1.518 do Resultado Financeiro
29.562
43.686
Demais contas a receber
8
3.508
3.431 Receita res-sperata (cessão de
Receitas ﬁnanceiras
17
1.835
1.978
Propriedades para investimento
7
434.943
441.872 direito de uso) a Apropriar
10
4.677
4.780 Despesas ﬁnanceiras
17
(13)
(357)
Imobilizado
1 Contingências
12
13
12 Resultado ﬁnanceiro
1.822
1.621
Intangíveis
5
13 Patrimônio Líquido
512.998
486.926 Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS
31.384
45.307
Capital social
13
483.505
483.505 Imposto de Renda e Contribuição Social
(5.312)
(15.664)
Reserva de Lucros
13
29.493
3.421 Correntes
18
(5.312)
(15.664)
Total do Ativo
522.607
498.893 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
522.607
498.893
Lucro Líquido do Exercício
26.072
29.643
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Demonstrações do Resultado Abrangente
31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
31/12/2020 31/12/2019 Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado
31/12/2020 31/12/2019
26.072
29.643
Lucro antes do IR e da Contribuição Social
31.384
45.307 nas) Atividades Operacionais
18.873
29.216 Lucro Líquido do Exercício
Resultado Abrangente Total do Exercício
26.072
29.643
Ajustes para conciliar o resultado do caixa líquido
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
gerado (aplicado) nas atividades operacionais:
Baixa (Acréscimo) do imobilizado
1
1
Capital Reserva
Depreciação das propriedades para investimento
6.928
6.948 Baixa (Acréscimo) do intangível
9
2
Notas social de Lucros
Total
Provisão (reversão) de créditos de liquidação duvidosa 1.870
884 Baixa (Acréscimo) das propriedades para investimento
(97)
Saldo
em
31
de
Dezembro
de
2018
483.505
19.654
503.159
Contingências
1
(50) Caixa Líquido Aplicado nas
29.643 29.643
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Atividades de Investimentos
10
(94) Lucro do exercício
Dividendos distribuídos
- (45.876) (45.876)
Contas a receber
(14.660)
596 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
483.505
3.421 486.926
Impostos e contribuições a compensar
(62)
131 Dividendos antecipados
(15.000)
(45.876) Saldo em 31 de Dezembro de 2019
Lucro do exercício
13
26.072 26.072
Demais contas a receber
1.083
518 Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado
483.505
29.493 512.998
(Decréscimo) acréscimo em passivos
nas) Atividades de Financiamentos
(15.000)
(45.876) Saldo em 31 de Dezembro de 2020
Fornecedores
(70)
(97) Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa
Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Diretor Financeiro
Outras contas a pagar
332
12 e Equivalentes de Caixa
3.883
(16.754)
Contador: Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães
Impostos e contribuições a recolher
(2.240) Caixa e equivalentes de caixa
CRC SP - 291608/O-8
Receita res-sperata (cessão de direito
No início do período
21.351
38.105 “As Demonstrações Contábeis completas, com as respectivas notas explide uso) a Apropriar
(2.771)
(7.129) No ﬁnal do período
25.234
21.351 cativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações
Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa
Contábeis, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se
Contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos (5.162)
(15.664) e Equivalentes de Caixa
3.883
(16.754) a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia”.

CCP MARFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 09.597.890/0001-35 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 14º andar, CEP: 04538-132 - São Paulo - SP - Telefone (11) 3018-7600
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais - R$)
Relatório da Administração: Senhores acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia submete à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis relativas
ao exercício social findo em 31/12/2020.
Balanços Patrimoniais
ATIVO
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Balanços Patrimoniais
PASSIVO
Notas 31/12/2020 31/12/2019
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Circulante
13.600
20.005 Circulante
21.683
20.701 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
31/12/2020 31/12/2019
Caixa e equivalentes de caixa
4
5.118
11.066 Debêntures
9
13.730
13.719 Lucro antes do IR e da Contribuição Social
10.320
20.109
Contas a receber
5
7.607
7.355 Fornecedores
87
55 Ajustes para conciliar o resultado do caixa líquido gerado
Adiantamento a fornecedores
421
421 Impostos e contribuições a recolher
10
1.254
1.388
(aplicado) nas atividades operacionais:
Demais contas a receber
6
454
1.163 Débitos com parceiros nos empreendimentos
340
340 Depreciação das propriedades para investimento
6.624
6.623
Não Circulante
403.444
405.591 Receita res-sperata a apropriar
470
331
Equivalência patrimonial
(74)
(80)
Contas a receber
5
4.962
488 Dividendos a pagar
5.802
4.860
Juros e variações monetárias sobre debêntures
4.009
12.564
Impostos a compensar
9
8 Demais contas a pagar
8
173
391
Depósitos judiciais
156
156 Não Circulante
82.528
96.813 Amortização de comissões sobre debêntures
168
Demais contas a receber
6
2.414
2.485 Debêntures
9
81.629
95.208 Provisão (reversão) de créditos de liquidação duvidosa 5.011
Decréscimo
(acréscimo)
em
ativos
Investimentos
7
1.166
1.092 Impostos e contribuições diferidos
11
199
281
(9.737)
(816)
Propriedades para investimento
8
394.737
401.362 Receita res-sperata a Apropriar
700
1.324 Contas a receber
(1)
50
Total do Ativo
417.044
425.596 Patrimônio líquido
312.833
308.082 Impostos e contribuições a compensar
781
71
13
273.229
273.229 Demais contas a receber
Demonstrações do Resultado
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Capital social
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Receita Líquida
14
29.068
43.552 Adiantamento para
13
2.831
- Fornecedores
33
5
Custos
15
(12.751)
(12.030) futuro aumento de capital
13
3.056
2.738 Partes relacionadas e conta
Lucro Bruto
16.317
31.522 Reserva Legal
13
33.717
32.115
Receitas (Despesas) Operacionais
(2.549)
(1.844) Reserva de Lucros
corrente nos empreendimentos - a pagar
340
417.044
425.596 Impostos e contribuições a recolher
Comerciais
15
(1.693)
(1.281) Total do Passivo e Patrimônio Líquido
330
1.484
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Res-sperata a apropriar
Gerais e administrativas
15
(721)
(1.122) Demonstrações do Resultado
(564)
(37)
(3.959)
(5.079) Demais contas a pagar
Equivalência patrimonial
7
74
80 Imposto de Renda e Contribuição Social
(8)
8
17
(3.959)
(5.079) Dividendos a pagar
Outras receitas operacionais
(209)
479 Correntes
(353)
6.361
15.030
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 13.768
29.678 Lucro Líquido do Exercício
Juros pagos
(4.002)
(9.858)
18
0,023
0,055
Receitas ﬁnanceiras
16
816
714 Lucro básico por mil ações - R$
IRPJ e CSLL pagos
(4.073)
(6.491)
31/12/2020 31/12/2019
Despesas ﬁnanceiras
16
(4.264)
(10.283) Demonstrações do Resultado Abrangente
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado
6.361
15.030
Resultado ﬁnanceiro
(3.448)
(9.569) Lucro Líquido do Exercício
nas)
Atividades
Operacionais
8.469
24.531
6.361
15.030
Lucro antes do IR e da Contribuição Social
10.320
20.109 Resultado Abrangente Total do Exercício
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Adiantamento para futuro aumento de capital
2.831
Capital
Reserva
Adiantamento para futuro Retenção
Lucros
Captação de empréstimos e debêntures
110.000
Notas
social
Legal
aumento de capital de lucros Acumulados
Total
Pagamento de empréstimo (principal)
(13.748) (120.890)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
273.229
1.986
24.556
299.771
(1.192)
Lucro do exercício
15.030
15.030 Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures
Dividendos
pagos
(3.500)
(6.150)
Reserva de lucros
752
(752)
Dividendos mínimos obrigatórios
(3.570)
(3.570) Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado
(14.417)
(18.232)
Dividendos adicionais
(3.150)
(3.150) nas) Atividades de Financiamentos
Retenção de lucros
10.709
(10.709)
- Aumento (Diminuição) Líquida de
Caixa e Equivalentes de Caixa
(5.948)
6.299
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
273.229
2.738
32.115
308.082
Lucro do exercício
13
6.361
6.361 Caixa e equivalentes de caixa
11.066
4.767
Reserva de lucros
13
318
(318)
- No início do exercício
5.118
11.066
Dividendos mínimos obrigatórios
13
(1.511)
(1.511) No ﬁnal do exercício
Dividendos adicionais
13
(2.930)
(2.930) Aumento (Redução) do Saldo de
Caixa e Equivalentes de Caixa
(5.948)
6.299
Retenção de lucros
13
2.831
4.532
(4.532)
2.831
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
273.229
3.056
2.831
33.717
312.833
“As Demonstrações Contábeis completas, com as respectivas notas explicativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações
Contábeis, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia”.
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CBR 053 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 30.510.470/0001-66 - NIRE 35235256489
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.07.2021, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 8.000.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 8.000.000
de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, o Capital Social passa de R$ 8.099.430,00 para R$ 99.430,00. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 06.07.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações,
Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Living Loreto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CCP PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS S/A
CNPJ: 01.797.632/0001-90 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 14º andar, CEP: 04538-132 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3018-7600
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de Reais - R$)
Relatório da Administração: Senhores acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia submete à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social ﬁndo em 31/12/2020.
Balanços Patrimoniais
ATIVO
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Balanços Patrimoniais
PASSIVO
Notas 31/12/2020 31/12/2019 Demonstrações do Resultado
Notas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
6.180
6.174 Circulante
777
610 Receita líquida
9
19.683
16.060
Caixa e equivalentes de caixa
4
3.047
3.031 Fornecedores
132
64 Custos
10
(1.103)
(1.578)
Contas a receber
5
2.909
2.662 Impostos e contribuições a recolher
7
645
546 Lucro bruto
18.580
14.482
Demais contas a receber
224
481 Patrimônio líquido
83.288
83.572 Receitas (despesas) operacionais
(282)
(295)
Não circulante
77.885
78.009 Capital social
8.a.
77.962
77.962 Comerciais
10
(209)
(200)
Contas a receber
5
2.956
2.403 Reserva legal
8.c
1.250
439 Gerais e administrativas
10
(73)
(95)
Impostos a compensar
14
20 Reserva de lucros
8.b.
4.076
5.171 Lucro operacional antes
Demais contas a receber
342
- Total do Passivo e Patrimônio Líquido
84.065
84.183 do resultado ﬁnanceiro
18.298
14.187
Demonstrações
do
Resultado
Abrangente
31/12/2020
31/12/2019
Imobilizado
238
212
Receitas ﬁnanceiras
11
174
216
16.216
8.789 Despesas ﬁnanceiras
Propriedades para investimento
6
74.335
75.374 Lucro líquido do exercício
11
(4)
(1.157)
16.216
8.789 Resultado ﬁnanceiro
Total do Ativo
84.065
84.183 Resultado abrangente total do exercício
170
(941)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS
18.468
13.246
(2.252)
(4.457)
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019 Imposto de renda e contribuição social
Correntes
12
(2.252)
(4.457)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
16.216
8.789
Lucro antes do imposto de renda
nas) atividades operacionais
16.542
13.306 Lucro líquido do exercício
Lucro básico por ação - em R$
16
0,0003
0,0001
e da contribuição social
18.468
13.246 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajustes para conciliar o resultado do caixa
Baixa (Acréscimo) de imobilizado
(26)
(212)
Capital Reserva Reserva
líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais:
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (26)
(212)
Notas social
legal de lucros
Total
Depreciação das propriedades para investimento
1.039
1.039 Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
77.962
8.821 86.783
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Dividendos pagos
(16.500)
(12.000) Saldo em 31.12.2018
Lucro do exercício
8 a.
8.789 8.789
Contas a receber
(800)
938 Caixa líquido gerado pelas (aplicado
8.c
439
(439)
Impostos e contribuições a compensar
5
2.517 nas) atividades de ﬁnanciamentos
(16.500)
(12.000) Reserva legal
Distribuição de lucros
8.b
- (12.000) (12.000)
Demais contas a receber
(85)
32 Aumento (diminuição) líquida de
77.962
439
5.171 83.572
(Decréscimo) acréscimo em passivos
caixa e equivalentes de caixa
16
1.094 Saldo em 31.12.2019
Lucro do exercício
8 a.
16.216 16.216
Fornecedores
68
(78) Caixa e equivalentes de caixa
8.c
811
(811)
Impostos e contribuições a recolher
99
69 No início do exercício
3.031
1.937 Reserva legal
8.b
- (16.500) (16.500)
Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e
No ﬁnal do exercício
3.047
3.031 Distribuição de lucros
Saldo em 31.12.2020
77.962
1.250
4.076 83.288
Contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos (2.252)
(4.457) Aumento (diminuição) líquida de
caixa e equivalentes de caixa
16
1.094
Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Diretor Financeiro
Contador: Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães
“As Demonstrações Contábeis completas, com as respectivas notas explicativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações
CRC SP - 291608/O-8
Contábeis, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia”.

Lucro operacional antes
do resultado ﬁnanceiro
Receitas ﬁnanceiras

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

VRRF PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/MF nº 29.955.714/0001-35 - NIRE. 35.235.201.064 - Convocação de Reunião
Extraordinária - Renata Sandoli Berçot, RG 30.369.865-2 SSP/SP e CPF 299.756.718-10, Fernanda Sandoli Silva,
RG 30.369.866 SSP/SP e CPF 316.886.188-05 e Raphael Sandoli Silva, RG 30.369.871 SSP/SP e CPF 419.792.89808; Ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP. No uso de suas atribuições, Convocam a sócia Vanessa Del Bel
Belluz, brasileira, solteira, psicóloga, RG 24.725.351 SSP/SP e CPF 213.072.138-98, para a Reunião Extraordinária, a
ser realizada na Rua Guapiaçu, 312, Vila Clementino, São Paulo/SP, no dia 10 de Agosto de 2021, às 10:00 horas, a ﬁm
de tratarem da seguinte ordem do dia: (a) dissolução da sociedade, em conformidade com a legislação vigente. São Paulo,
13 de Julho de 2021. Renata Sandoli Berçot, Fernanda Sandoli Silva, Raphael Sandoli Silva

Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Diretor Financeiro
Contador: Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães
CRC SP 291608/O-8

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 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 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

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

CNPJ 17.579.191/0001-90 - NIRE 35227264982
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.07.2021, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 30.000.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 30.000.000
de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a
título de capital excessivo. Dessa forma, o Capital Social passa de R$ 39.113.432,00 para R$ 9.113.432,00. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 06.07.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Celso Antonio Alves - Diretor e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Living Apiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 11.359.844/0001-40 - NIRE 35223856958
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.07.2021, às 10 hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas. A redução do capital social em R$ 6.000.000,00 considerados excessivos em relação ao objeto
social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 6.000.000 de quotas, com valor nominal de
R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S/A, a qual receberá em moeda corrente do país o
valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 43.843.784,00 para R$
37.843.784,00. Ainda, a única sócia autoriza os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.07.2021. Mesa: Celso Antonio Alves - Presidente, Sigrid Amantino Barcelos
- Secretária. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S/A - Celso Antonio Alves, Sigrid Amantino Barcelos

Cyrela Pamplona Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 17.102.595/0001-99 - NIRE 35227087134
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.07.2021, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Celso Antonio
Alves. Deliberações Aprovadas: A redução do capital social em R$ 5.900.000,00 considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 5.900.000
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 2.832.000 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações e 3.068.000 quotas da sócia Flamingo - Investimentos Imobiliários
Ltda., as quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa
forma, passa o Capital Social de R$ 5.964.562,00 para R$ 64.562,00. Ainda, as sócias autorizam os administradores
a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 06.07.2021. Mesa:
Miguel Maia Mickelberg - Presidente, Celso Antonio Alves - Secretário. Sócias: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Celso Antonio Alves - Diretor, Flamingo
- Investimentos Imobiliários Ltda. - Miguel Maia Mickelberg - Administrador, Celso Antonio Alves - Administrador

União Química Farmacêutica Nacional S.A.

CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) | NIRE 35.300.006.658
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 01 de Dezembro de 2020
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Realizada em 01 de dezembro 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. Presente ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Guimarães, conforme disposto no artigo 163, § 3º da Lei das Sociedades Anônimas. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de
Castro Marques e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição e pagamento
de resultados na forma de juros sobre o capital próprio. Deliberações: Dando início aos trabalhos da presente Reunião de Diretoria,
o Presidente da Mesa fez ampla exposição da necessidade da distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o
capital próprio, nos termos previstos no artigo 9º da Lei n.º 9.249/95, no montante total bruto de R$ 6.809.391,96 (seis milhões,
oitocentos e nove mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), conforme tabela anexa (“Anexo 1 - Proposta de
Distribuição”). Tendo por base a exposição do Sr. Presidente e a proposta apresentada, colocado em votação, foi recomendada pela
Diretoria a distribuição dos juros sobre capital próprio, conforme exposto acima. 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
CÆPIAlELDAQUELATRANSCRITAEMLIVROPRÆPRIO3»O0AULO DEDEZEMBRODEMesa: Fernando de Castro Marques: Diretor
Presidente; Juliana Olivia F. L. S. Martins: 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. Conselheiro Fiscal:
Luiz Guimarães. JUCESP 138.409/21-3, 12/03/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária geral.

EB Fibra Nordeste S.A.

CNPJ/ME nº 36.583.752/0001-70 - NIRE 35.300.550.200
Ata de Assembleia Extraordinária Realizada em 09/06/2021
Data/Hora/Local: 09/06/2021, às 17hs, São Paulo/SP, Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, conjunto 1301, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-000, foi instalada, em 1º convocação, a AGE da EB Fibra
Nordeste S.A. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Luciana Antonini Ribeiro:
Presidente, Marcelo de Brito Mesquita: Secretário. Deliberações aprovadas pela unica acionista:
1. O aumento do capital social, de R$ 108.700.500,00 para R$ 136.950.500,00, portanto um aumento de R$ 28.250.000,00, mediante a emissão de 28.250.000 novas ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de todo e qualquer ônus, as quais serão totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional até 18/06/2021, conforme o boletim de subscrição que integra a presente ata. 1.1. Em decorrência da deliberação acima, a única acionista resolve alterar o Artigo 5º do Capítulo II do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova
redação: Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda
corrente nacional, é de R$ 136.950.500,00, divido em 136.950.500 ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal. §1º: Cada ação corresponde a 1 voto nas deliberações sociais. §2º: As ações
provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo
que for ﬁxado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. §3º: Mediante a aprovação
de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para
posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Encerramento:
Nada mais. SP, 09/06/2021. Mesa: Luciana Antonini Ribeiro: Presidente, Marcelo de Brito Mesquita:
Secretário. JUCESP nº 299.085/21-1 em 24/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SILVANA MITIKO KOTI, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito – Liberdade, São
Paulo – SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER – a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem e a quem interessar possa - - que MARIA ISABELMACHADOALVES, brasileira, solteira, maior,
capaz, estudante, filha de Leosvaldo Aparecido Martins Alves e Elisabete Ferreira Machado, portadora do RG
39.586.700-9 SSP/SP e CPF/MF 508.392.438-20, Titulo de Eleitor n. 465109370132 Zona 422, Seção 0269,
residente e domiciliada nesta Capital, usando da faculdade que lhe confere o art. 56 da Lei nº 6.015/73, de
alterar imotivadamente o nome do primeiro ano após ter atingido a maioridade, alterou seu nome para MIA
VALENTIN MACHADOALVES, a partir do dia 07/07/2021, permanecendo inalterados os demais dados. E
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expedido o presente edital,
que será publicado na forma da Lei. São Paulo, 14/07/2021. Eu, (a.) Greyce Poeta Higa, Escrevente Autorizada,
digitei.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1042845-94.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Prestação de
Serviços Requerente: Pro Ensino Eireli Me Requerido: Carlos Assaad Kalim EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1042845-94.2018.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr. Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a a CARLOS ASSAAD KALIM, CPF:
002.167.728-00, que Pró Ensino Eirele ME ajuizou-lhe Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.897,94
(Abril/2018), representada pelo inadimplemento do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 04/02/
2015. Encontrando-se a parte requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, OFEREÇA EMBARGOS MONITÓRIOS
ou PAGUE a importância supra, mais honorários advocatícios no importe de 5% do valor da causa, ficando ciente,
outrossim, de que neste último caso ficará isenta de custas processuais e de que, na hipótese de não oferecimento
de embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2°, do CPC), quando então terá
incidência o disposto no art. 523 do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1094937-49.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alvair Paulo Vasconcelos Tavares CPF: 029.847.518-92 e Álvaro Luiz Vasconcelos
Tavares CPF: 086.384.758-70, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Fundação de
Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 em face de Altair Pedro Vasconcelos Tavares CPF:
022.581.998-83, foi penhorada a parte que cabe ao executado do imóvel matriculado sob o nª 70.502 do 1º
Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, para garantia da dívida de R$ 82.971,32 (Agosto/2018), nomeado
o executado como depositário. Estando os coproprietários em lugar ignorado, foi determinada a Intimação por
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2021.
2ª Vara de Registros Públicos-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1079918-08.2015.8.26.0100 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) Victor Marques da Silva Ayrosa Jr, Joana D’arc Dias, Isaac, Sandra, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Benedita Nacil
Cardoso ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua
Professor José Lourenço, 1341, Vila Zatt, CEP:02977-020, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífi ca
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. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo - SP.
J - 16 e 17/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0143578-71.2007.8.26.0100. 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 Ana Cristina da Silva Mota CPF: 161.059.328-63, que Associação Nóbrega de
Educação e Assistência Social (entidade mantenedora da Faculdade São Luís) CNPJ: 33.544.370/0040-55 ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 1.814,11 (março/2007), representada
pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a executada
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital do bloqueio realizado sobre a quantia de R$ 597,54 pelo sistema
BACENJUD (fls. 524), em conta de sua titularidade, para que no prazo de 5 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 30 de junho de 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018420-66.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas
Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcelo Quartim Barbosa de Figueiredo CPF: 934.475.90815, que Mosteiro São Geraldo de São Paulo CNPJ: 61.697.678/0001-60 (entidade mantenedora do Colégio
Santo Américo) ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 6.366,71 (Fevereiro/2019),
representada pelas notas promissórias nº 3/10 no valor de R$ 1.530,00 e nº 4/10 no valor de R$ 1.530,00.
Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena
de conversão do mandado de citação em mandado de execução. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2021.
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 34ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - salas nºs 1127 - 1129 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
011 - 2171-6233 - São Paulo-SP - E-mail:sp34cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 0128941-47.2009.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 34ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. ADILSON APARECID O RO D R I G U E S , n a fo r m a d a L e i , e t c . FA Z S A B E R a R A FA E L H E RV E L H A
CHIMENTI (CPF 410.202.368-35) e GUILHERME HERVELHA CHIMENTI (CPF
378.291.548-80), herdeiros e sucessores do réu JOSÉ CHIMENTE NETO, que
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS lhes move ação de REPARAÇÃO DE DANOS
(correu: OTÁVIO LUIZ CAOVILLA), visando a condenação no pagamento de
danos materiais e morais a serem apurados, mais juros de mora, correção
monetária, custas, honorários e demais cominações, alegando que adquiriu
veículos dos réus em fevereiro de 2001, pagando-lhes o total de R$ 56.000,00,
os quais no entanto estavam bloqueados junto ao Detran por força de Inquérito
Policial do 2º D.P. de S. B. Campo; que um dos veículos está apreendido no pátio
do órgão de trânsito e que para retirá-lo terá que arcar com os aluguéis vencidos, além da sua deteriorização em razão das variações do tempo. Falecendo o
réu José Chimente Neto, foi deferida a inclusão dos herdeiros e sucessores no
pólo passivo e, estando os mesmos em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
p o r E D I TA L p a ra q u e, n o p ra zo d e 1 5 d i a s, a f l u i r a p ó s o s 2 0 d i a s s u p r a ,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e
cientes de que não havendo manifestação lhes 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 28 de junho de 2021.
16 e

17/07

Jornal O DIA SP

Esporte

PÁGINA 8

SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2021

Stock Car altera data e anuncia
corrida no anel externo de Curitiba

risca o mesmo protocolo que
implantamos em 2020, no início
da pandemia, continuamos sem a
presença de público e imprensa.
Por isso, nossos eventos têm
sido produzidos visando as transmissões de TV somente. Então,
decidimos tomar essa decisão,

que beneficia a todos. Teremos
então uma etapa em Curitiba no
dia um, no traçado misto, valendo pela sexta etapa. E, uma semana depois, no dia oito, a prova
no anel externo, que será a sétima etapa da temporada. É uma
solução no mesmo formado que

já foi usado este ano por grandes
categorias, como a própria Fórmula 1”, conclui.
O pacote de televisão e divulgação da nova etapa continua o
mesmo. Band e SporTV, além das
mídias da categoria e veículos internacionais nos idiomas inglês,
espanhol e russo, transmitirão
provas e treinos ao vivo. A categoria Stock Light também teve a
data de sua quinta etapa antecipada para o dia oito de agosto. Confira as próximas etapas da Stock
Pro Series e da Stock Light.
Calendário Stock Car Pro
Series
01/08– 6ª etapa – Curitiba;
08/08– 7ª etapa – Curitiba; 19/
09– 8ª etapa – Santa Cruz do Sul;
23/10– 9ª etapa – Velocitta; 24/
10– 10ª etapa – Velocitta; 21/11–
11ª etapa – Goiânia; 12/12– 12ª
etapa – Brasília (a confirmar).

Categoria internacional com
mais brasileiros, WEC disputa
6 Horas de Monza
O Campeonato Mundial de
Endurance (WEC) entra na pista nesta sexta-feira (16) para os
treinos preparatórios da terceira etapa da temporada, as 6 Horas de Monza, na mítica pista localizada na região da Lombardia,
ao norte da Itália. Crescente destaque no grid, o Brasil contará
com sete pilotos, todos listados
entre os mais competitivos de
suas respectivas categorias. A
prova terá largada no domingo,
às 7h (de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo canal Fox
Sports até as 8h, com a exibição sendo retomada a partir das
9h30. Com locução de Thiago
Alves, os comentários serão do
experiente ex-piloto Edgard
Mello Filho.
Competição com maior
quantidade de brasileiros inscritos regularmente, o World Endurance Championship reúne alguns dos melhores pilotos do
país na atualidade, entre eles
três campeões da Stock Car. Por
isso, todos são contratados pe-

las equipes na tentativa de garantir o melhor resultado possível
em um campeonato sofisticado,
no qual grandes marcas colocam na pista protótipos carregados de tecnologia ou superesportivos icônicos.
Hypercar – Na categoria
principal, a Hypercar, destaque
para André Negrão, o modelo
A480 da equipe Alpine, e Pipo
Derani, que fará uma aguardada
estreia na equipe Glickenhaus
ao volante do novíssimo SCG
007. Um dos pilares do time da
fábrica francesa, cuja tripulação
também é composta por Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxivière, Negrão já venceu tanto o
Mundial (supertemporada 2018/
2019) quanto as famosas 24
Horas de Le Mans (2018 e
2019) na categoria LMP2, a segunda na escala de forças do
WEC.
Parceiro de Derani na categoria norte-americana IMSA, o
ex-piloto de F-1 Felipe Nasr
correrá na divisão LMP2, ao vo-
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Valorizados e competitivos, representantes do país incluem três campeões da Stock Car

Foto/ Daniel Lins

As duas categorias mais numerosas do Rally dos Sertões
fazem seu último “teste coletivo” neste final de semana (17 e
18), quando será disputado o
Rally Cuesta, na região de Botucatu, interior de São Paulo. Motos e UTVs percorrerão duas ses-

sões diárias de 70km, totalizando 140km de prova. Vencedor de
uma das edições do Cuesta, o piloto Rodrigo Varela explica a
importância da corrida.
“Além de ser a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro
de Rally Baja, o Cuesta também

O brasiliense Pedro Clerot
é um dos estreantes de destaque
da Fórmula Delta, competição
que faz parte do Campeonato
Paulista de Automobilismo e que
teve um novo calendário anunciado nesta semana. Agora com o
Velocitta sendo uma das etapas
de julho da F-Delta, o jovem piloto se mostrou animado para
estrear em um novo circuito.
“Estou bem animado para o
Velocitta, é uma pista que eu já
fui algumas vezes para assistir
a Stock Car, inclusive fiquei
dentro do paddock e já sei
como é, mas sempre tive muita vontade de pilotar lá, porque
é bem técnica”, diz Clerot, que
faz sua temporada de estreia na
Fórmula Delta em 2021.
Bicampeão brasiliense de
kart em 2018 e 2019, Clerot
agora faz sua transição para as
competições de monopostos e

rapidamente se adaptou ao
novo tipo de equipamento. O
piloto de 14 anos de idade conquistou três pódios em apenas
duas etapas da Fórmula Delta
em 2021 e valoriza a oportunidade de correr em um campeonato importante para a formação dos jovens.
“É a primeira pista fora de
Interlagos que eu vou ter um
contato, então será uma experiência nova bem legal. A categoria está com um projeto
empolgante para a formação de
jovens talentos e com certeza
isso nos ajuda a ter uma adaptação mais rápida”, diz Clerot,
que foi campeão do Open do
Brasileiro de Kart em 2020.
A próxima etapa da Fórmula Delta será ainda em julho no
Velocitta, entre os dias 23 e 25
em Mogi Guaçu, no interior de
São Paulo.

Circuito Mundial

André Negrão em ação na etapa de Portimão, Portugal
lante do protótipo Oreca 07-Gibson da equipe Risi Competizione. Tricampeão e líder da atual
temporada da Stock Car, Daniel
Serra segue como único representante na LMGTE-Pro, e voltará à pista com o Ferrari 488
GTE EVO da equipe AF Corse.
Já na LMGTE-Am, Felipe Fra-

ga, campeão da Stock em 2016,
parte para mais uma prova com
o Aston Martin Vantage AMR da
TF Sport. Augusto Farfus e Marcos Gomes, campeão da Stock
em 2015, serão companheiros
no mesmo modelo do carro de
Fraga, mas defendendo a equipe
oficial Aston Martin Racing.

Equipes disputam prova visando
preparação para o Rally dos Sertões

Rally Cuesta

Fórmula Delta estreia no
Velocitta e Pedro Clerot destaca
novidade: pista bem técnica
Foto/ Salvatore Fotosport

Promotora da Stock Car Pro
Series, a Vicar anunciou a antecipação de 22 para oito de agosto a data da sétima etapa da temporada. A prova continua marcada para o Autódromo Internacional de Curitiba, mas ao invés do
tradicional traçado misto ela será
disputada pelo anel externo.
A medida se deu em função
da coincidência de datas com as
24 Horas de Le Mans, o que
obrigaria alguns pilotos da principal categoria do continente a
terem que fazer uma opção entre
as duas competições. “Haveria conflito de datas envolvendo nomes
como Daniel Serra, Marcos Gomes
e Nelsinho Piquet, que agora estão
livres para anunciar suas participações em Le Mans. E o Tony Kanaan, que vai disputar a 13ª etapa da
Fórmula Indy”, diz o CEO da Vicar,
Fernando Julianelli.
“Como estamos seguindo à
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Etapa que seria dia 22 de agosto foi antecipada em duas semanas

é a última oportunidade de medir forças com os concorrentes
que estarão no Sertões, a maior
prova do continente”, explica
Varela, piloto da equipe Monster
Can-Am, ele próprio um dos
grandes nomes para a disputa do
Sertões na categoria UTV.
Sertões – Motos e UTVs
correspondem geralmente a cerca de dois terços dos inscritos
nas categorias principais do Sertões, que neste ano terá largada no
dia 13 de agosto para percorrer
3.524km na região Nordeste. “Vamos largar neste sábado para o
Rally Cuesta com uma missão
complexa: brigar por uma boa colocação no Campeonato Brasileiro de Baja, testar o nível do nosso
equipamento frente aos concorrentes e também não assumir riscos desnecessários, pois nossa
meta é ter um carro íntegro e competitivo para o Sertões. Ou seja,
acelerar forte mas com cautela,
duas coisas quase incompatí-

veis”, detalha Rodrigo Varela.
A equipe Monster Can Am
também contará no Rally Cuesta
com a experiência do tricampeão
mundial de Rally Cross-Country
Reinaldo Varela, que fará a prova
como preparação para o Sertões.
“Nas próximas semanas vamos fazer testes particulares com nossa
equipe, mas correr nesta prova
tem um valor especial em termos
de preparação. Disputar o Rally
Cuesta te coloca no ambiente de
uma competição propriamente
dita, então é um treinamento importante para chegarmos competitivos no Sertões”, diz ele.
Começando pelas motos,
como é tradicional nos rallies, a
programação prevê o início da
competição às 9h do sábado. No
domingo, a primeira moto larga às
8h, com o pódio e premiação dos
vencedores a partir das 15h. A equipe Monster Can-Am compete com
apoio de Norton, Arisun Pneus, Techbond, Motul e Blindarte.

Maia/Vinicius Cardozo avança
em Sofia; Ângela/Rupia perde
primeiro jogo em Ruanda
Duas duplas brasileiras entraram em quadra em etapas diferentes do Circuito Mundial de vôlei
de praia na quinta-feira (15). No
torneio duas estrelas de Rubavu,
em Ruanda, Ângela e Rupia Inck
(DF/MG) foram superadas na primeira rodada da fase de grupos,
e na competição uma estrela em
Sofia, na Bulgária, Maia e Vinicius Cardozo (RJ) ganharam suas
duas partidas no qualifying e
avançaram à chave principal.
Matheus Maia e Vinicius Cardozo (RJ) venceram os poloneses Kaluza e Chiniewicz por 2
sets a 0 (21/17 e 21/7) no primeiro jogo deles na Bulgária. No
confronto decisivo, os brasileiros fizeram 21/14 e 21/12 contra Maka e Tima, da Moldávia, e
garantiram a classificação para a
fase de grupos.
“A gente conseguiu estrear
com o pé direito, atingir nosso
primeiro objetivo que era passar
do qualifying. A organização aqui
está muito boa, recebeu a gente
muito bem. É muito bom conseguir imprimir nosso jogo, fazer
o que a gente gosta de fazer bemfeito, e sair com vitórias. Agora
o torneio começa de verdade,
jogar o principal. Amanhã é um
novo dia, com novos objetivos,
novos desafios, e acredito que
estamos prontos para enfrentálos”, afirmou Vinicius.
Nesta sexta-feira (16.07),
Maia e Vinicius vão enfrentar
Kostov e Kolev, da Bulgária, pelo

Grupo D. A partida pelo torneio
principal será às 6h (Horário de
Brasília).
“Estou muito feliz porque a
gente começou com o pé direito, ainda mais em um torneio
desse nível, Mundial. A gente
pegou times bons e conseguiu
fazer bons jogos. Acho que nosso objetivo daqui para frente vai
ser jogar cada vez melhor e ir o
mais longe que a gente puder”,
destacou Maia.
Em Ruanda, Ângela e Rupia
Inck foram superadas pelas alemãs Laboureur e Schulz, pela
primeira rodada do Grupo A: 21/
14 e 21/16. As brasileiras, que
disputaram apenas duas etapas
Challenger do Circuito Brasileiro juntas, enfrentam Tjasa Kotnik e Tajda Lovsin, da Eslovênia,
às 6h50 (de Brasília) desta sexta-feira.
“O time da Alemanha foi melhor hoje, mais constante, erraram pouco. Eu e Rupia jogamos
juntas há pouco tempo, por isso
o combinado é fazer o nosso
melhor em cada fundamento,
com muita vontade e determinação, ajustando nossa tática de
acordo com o adversário, e valorizar cada ponto. Ainda não tivemos tempo para treinar juntas
e fazer os ajustes necessários.
Mas o foco aqui é avançar na
competição, em busca do título.
Perdemos o primeiro jogo, mas
temos outros jogos pela frente”,
disse Ângela.

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.
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