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Crise na pandemia pode afetar por
nove anos salário dos brasileiros
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Painel da produção de
petróleo mostra recorde

da Bacia de Santos

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,22
Venda:       5,22

Turismo
Compra:   5,18
Venda:       5,38

Compra:   6,15
Venda:       6,15

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

6º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) confir-
mou a realização do Campeo-
nato Brasileiro Loterias Caixa
de Atletismo Sub-18 para o
período de 27 a 29 de agosto
no Estádio do Centro Olímpi-
co de Treinamento e Pesquisa,
na Vila Clementino, em São

Brasileiro Loterias Caixa
Sub-18 é confirmado

para São Paulo
Paulo (SP).

Os clubes interessados
devem fazer a inscrição de
seus atletas no período de 12
a 16 de agosto pelo sistema
on-line da CBAt, que alerta
que o ranking de participação
no torneio será fechado no
dia 2 de agosto.      Página 6

Kartismo:  AKSP abre
segundo turno com novos
vencedores em Interlagos

Igor Pacanari foi o vencedor da Light
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Exatos 100 pilotos estiveram
representando a Associação dos
Kartistas de São Paulo na reinau-
guração do Kartódromo de Inter-
lagos (São Paulo/SP), sob a nova
administração da LR Prepara-
ções, que no domingo (18) foi
palco da quarta etapa e abertura
do segundo tuno do campeonato
da AKSP, com vitórias as inéditas
vitórias de Augusto Coutinho (Eli-
te), Guto Oliveira (Sênior), Leo-
nardo Ferreira (Graduados) e Igor
Pacanari (Light). Alberto Otazú
(Elite), Jorge Filipe (Sênior), Ro-
drigo Oliveira (Graduados) e Igor
Pacanari (Light) são os líderes na
pontuação geral.          Página 6

Fórmula E: traçado coberto
intriga equipes em Londres

O retorno das ruas da cida-
de de Londres ao calendário do
Campeonato Mundial de Fór-
mula E, no próximo final de se-
mana (24 e 25), promete ser
ainda mais cheio de emoções,
especialmente para os enge-
nheiros e pilotos da categoria
dos carros elétr icos. Com par-
te de seus 2.525 metros per-
corridos pela primeira vez den-
tro do Centro de Exposições de
Londres, às margens do Rio
Tâmisa, o traçado vai impor aos
competidores alguns desafios
únicos e, dependendo das con-
dições do clima, difíceis de so-
lucionar.                          Página 6
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Matheus Ferreira busca título
da OK Júnior em etapa final

do Europeu de Kart na Espanha
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O jovem Matheus Ferreira é
o atual vice-líder do Europeu de
Kart na categoria OK Júnior após
três etapas disputadas em 2021 e
neste final de semana buscará o
título em Zuera, na Espanha, que
receberá a última etapa do cam-
peonato a partir desta sexta-feira
(23). Com 61 pontos conquista-
dos, o piloto brasiliense precisa
tirar uma diferença de apenas 9
pontos para o líder e almeja a vi-
tória entre os 101 pilotos inscri-
tos na categoria para a etapa des-
te final de semana.

“Estou muito animado para
correr nesta última etapa do
Europeu de Kart, já que tive-
mos um desempenho ótimo até
aqui com vitória e pódio nas
últimas duas etapas e agora o
objetivo é com certeza termi-
nar na primeira colocação do
campeonato. Vamos trabalhar
bastante para buscar a vitória,
estou bem próximo do líder na
classificação e vamos com
confiança para tentar trazer
este título para o Brasil”, diz
Matheus.                     Página 6

Controle da
peste suína
africana na

China segue
complicado
Os esforços da China para

controlar a peste suína africa-
na em seu rebanho de porcos
seguem complicados, com 11
surtos tendo sido oficialmen-
te reportados neste ano e com
novas variantes do vírus tam-
bém presentes, disse uma au-
toridade do Ministério da Agri-
cultura do país na terça-feira.

Pequim tem reconstruído
seu rebanho de porcos desde
que o vírus, inicialmente de-
tectado na China em 2018, di-
zimou a produção de animais e
de carne suína no principal
mercado global.

Fontes do setor afirmaram
que novos surtos foram detecta-
dos no Norte e Nordeste da Chi-
na neste ano. A Reuters também
noticiou que surtos foram verifi-
cados na província de Sichuan,
no Sudoeste do país. Página 3

Castillo é
confirmado
presidente

eleito do Peru
após longa

batalha
A autoridade eleitoral do

Peru nomeou na segunda-fei-
ra (19) o socialista Pedro
Castillo como o próximo pre-
sidente do país, após ter ofi-
cialmente vencido o segundo
turno da eleição em 6 de ju-
nho contra a candidata de di-
reita Keiko Fujimori, que
aceitou o resultado, mas dis-
se que foi roubada.

O resultado oficial havia
sido adiado por apelações de
Fujimori que buscavam anu-
lar algumas cédulas por acu-
sações de fraude. Ela disse,
no entanto, que era obrigada
por lei a reconhecer a deci-
são do Júri Nacional de Elei-
ções.                           Página 3

O relatório do Banco Mun-
dial “Emprego em Crise: Tra-
jetória para Melhores Empre-
gos na América Latina Pós-
covid-19” alerta que os efeitos
da pandemia da covid-19 po-
dem afetar, por até nove anos,
os salários dos trabalhadores
médios do país.

De acordo com o docu-
mento, a crise gerada pela
pandemia vai afetar o mercado
de trabalho no Brasil e na Amé-
rica Latina por um longo perío-
do, inclusive com efeito negati-
vo sobre empregos e salários.

“No Brasil e no Equador,
embora os trabalhadores com
ensino superior não sofram os
impactos de uma crise em ter-
mos salariais, e sofram apenas
impactos de curta duração em
matéria de emprego, os efeitos
sobre o emprego e os salários
do trabalhador médio ainda
perduram nove anos após o
início da crise”, diz o relatório.

O relatório aponta que essa
situação vai deixar cicatrizes,
como o aumento no desempre-
go, na informalidade e também
redução dos salários. Página 3
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A Bacia de Santos atingiu re-
corde de participação na produ-
ção nacional de petróleo e gás
natural. No mês de junho de
2021, foram 2,67 milhões de
barris equivalentes de petróleo

por dia (boe/d), o que correspon-
de a 71,06% do total registrado
no país.

Este é o maior percentual já
apontado no painel dinâmico da
produtividade do setor. A plata-

forma é mantida pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP),
órgão regulatório vinculado ao
Ministério de Minas e Energia
(MME).                           Página 3
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Caixa anuncia abertura de
268 novas unidades até

o fim do ano
A Caixa Econômica Federal

anunciou  na terça-feira (20) a
abertura de 268 unidades em
todo o país até o fim do ano. Des-
se total, 168 unidades serão de
varejo (voltada para todos os cli-
entes) e 100 serão dedicadas ao
agronegócio.

Das 168 unidades de varejo,

70 serão abertas na Região Nor-
deste: 24 no Maranhão, 17 no Ce-
ará, 11 em Pernambuco, 8 na Pa-
raíba, 4 na Bahia, 2 no Piauí, 2 no
Rio Grande do Norte, 1 em Sergi-
pe e 1 em Alagoas. Na Região
Norte, são 50 novas unidades: 28
no Pará, 14 no Amazonas, 4 em
Rondônia e 2 no Amapá. Página 3

Secretaria de Saúde confirma
oito casos da variante delta

em São Paulo

Subnotificação de crimes
contra LGBTQI+ preocupa

direitos humanos
O aumento de mais 20% em

crimes violentos contra lésbicas,
gays, bissexuais, transexuais, tra-
vestis e intersexuais (LGBQTI+)
em 2020, divulgado na semana
passada no Anuário Brasileiro da
Segurança Pública, é apenas uma

fração da violência contra essa
população, alertam ativistas dos
direitos humanos e defensores
dos direitos das minorias, que
apontam a alta de subnotificação
dos casos e problemas na dispo-
nibilidade dos dados.    Página 4
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O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou investimentos
de R$ 303,5 milhões para o en-
sino médio de São Paulo e a con-
tratação de até 10 mil professo-
res para esta etapa de ensino. Os
recursos serão repassados a 3,6
mil escolas estaduais do ensino
médio por meio do Programa
Dinheiro Direto na Escola.

Outra novidade é o acrésci-
mo de um tempo a mais de aula
por dia para os alunos da segun-
da série, a partir de 2022, e da
terceira série, em 2023, do en-
sino médio do turno diurno,
completando oito tempos. Para
as turmas das primeiras e segun-
das séries do período noturno, a
previsão é de acréscimo de oito

tempos de aula por semana.
“O investimento via PDDE é

um grande acerto, porque desbu-
rocratiza e facilita o acesso a
recursos para instrumentalizar,
de fato, a implementação do
novo ensino médio no estado”,
afirmou o Vice-Governador.
“São mais de R$ 300 milhões
para estruturar a rede, garantir
que as escolas estejam prepara-
das para que nossos profissio-
nais tenham mais sucesso neste
esforço coletivo de retomada
das aulas presenciais.”

Os recursos serão destina-
dos para que todas as escolas
estaduais do ensino médio pos-
sam ampliar e melhorar a infra-
estrutura para as propostas de

aprendizagem. O investimento
será dividido em quatro catego-
rias: Novo Ensino Médio, Labo-
ratório de Ciências, Laboratório
Maker e Mini Estúdios.

Com o aumento estimado de
121 mil aulas, o potencial de
crescimento é de 12% no total
de professores com aulas atri-
buídas na rede estadual.

“O Novo Ensino Médio sig-
nifica autonomia no processo de
aprendizagem e preparação para
o futuro. É auxílio para realiza-
ção de sonhos e para o mercado
de trabalho. Não adianta a esco-
la sonhar em fazer as coisas e
elas não terem condições para
realizar”, disse o Secretário de
Educação, Rossieli Soares.

“É uma resposta aos proble-
mas anteriores à pandemia, mas
também é conectar os jovens
com os desafios do mundo atu-
al”, acrescentou Rossieli. O
Governo do Estado também
confirmou a criação do progra-
ma de Atividades Complementa-
res de Arte, com aulas adequa-
das a diferentes quantidades de
turmas e tempos extras com no-
vos componentes curriculares.

Cronologia
São Paulo foi o primeiro

estado do Brasil a homologar
o novo currículo para o ensi-
no médio. A medida foi apro-
vada no dia 29 de julho de
2020, em votação unânime do

Conselho Estadual da Educa-
ção de São Paulo.

O Novo Ensino Médio aten-
de 460 mil estudantes da 1ª sé-
rie da rede pública estadual, por
meio dos três componentes
ofertados pelo programa Inova
Educação – Projeto de Vida,
Eletivas e Tecnologia e Inova-
ção. O modelo promove o pro-
tagonismo estudantil, amplia a
oferta de conhecimentos espe-
cíficos e permite o aprofunda-
mento em uma ou duas áreas,
com melhor formação para o
mercado de trabalho e ingresso
no ensino superior.

Guia do Estudante
A Secretaria da Educação

preparou um Guia do Estu-
dante com propostas, possi-
b i l idades  e  obje t ivos  que
aproximam os estudantes de
transformações sociais, mer-
cado de trabalho e do ensino
superior.

O informativo auxilia os
estudantes em escolhas e es-
clarece as principais dúvidas
sobre o Novo Ensino Médio,
além de trazer informações
sobre todas as opções de iti-
nerár ios  format ivos  e  um
passo a passo de como reali-
zar a manifestação de inte-
resse. O Guia do Estudante
está disponível no portal ht-
t p s : / / n o v o e n s i n o m e d i o .
educacao.sp.gov.br/.

Secretaria de Saúde confirma oito
casos da variante delta em São Paulo
A Secretaria Municipal da

Saúde de São Paulo confirmou
na terça-feira, (20) que a capital
já registra oito casos da variante
delta do novo coronavírus, que
teria surgido na Índia. Na sema-
na passada, a prefeitura já havia
confirmado que a cidade enfren-
tava transmissão comunitária da
variante delta.

O primeiro caso autóctone
(transmissão comunitária) da
variante delta em São Paulo foi
confirmado no dia 6 de julho,
referente a um homem de 45
anos, sem histórico de viagem
e que apresentou sintomas le-
ves da covid-19, sem necessi-
dade de internação. Até então,
só um caso importado havia
sido identificado em São Pau-
lo, de um morador da cidade de

Campos dos Goytacazes, no
Rio de Janeiro, que desembar-
cou no aeroporto de Guarulhos
vindo da Índia.

O surgimento de mutações,
segundo a secretaria, é um even-
to natural e esperado dentro do
processo evolutivo dos vírus.
Desde a caracterização genô-
mica inicial do SARS-CoV-
2, que causa a covid-19, o
vírus se dividiu em diferen-
tes grupos genéticos. Algu-
mas dessas mutações podem
dar vantagens biológicas que
facilitam a propagação dos
vírus ou até provocar casos
mais graves.

Atualmente, quatro varian-
tes são consideradas “varian-
tes de atenção” pelas autori-
dades sanitárias devido à pos-

sibil idade de aumento de
transmissibilidade ou gravida-
de da infecção. São elas: gam-
ma (P.1), alpha (B.1.1.7), beta
(B.1.351) e delta (B.1.617.2).
A delta é uma variante de pre-
ocupação no mundo todo, sen-
do responsável pelo aumento
de casos em diversos países,
inclusive na Europa.

Além desse primeiro caso
identificado de transmissão
comunitária, outros quatro fo-
ram registrados na zona leste
e dois na zona norte. Um oita-
vo caso foi verificado em uma
paciente de um hospital privado.
Todos esses pacientes diagnos-
ticados com a variante delta, se-
gundo a prefeitura, estão bem.

Desde maio, a prefeitura
de São Paulo tem intensifica-

do estudos para monitorar o
surgimento de novas variantes
na cidade.

“Seguiremos com as medi-
das de rastreamento de todos
esses casos, que serão acompa-
nhados pelos nossos técnicos e
profissionais para saber se hou-
ve contato com viajantes”, disse
o secretário municipal da Saú-
de, Edson Aparecido. “Seguimos
enviando os testes, por amostra-
gem, para os institutos Butantan,
Adolfo Lutz e de Medicina Tro-
pical da Universidade de São
Paulo (USP)”, disse.

Segunda-feira, (19), o Mi-
nistério da Saúde confirmou 110
casos da variante delta em todo
o país. Desses, cinco casos evo-
luíram para quadro grave. (Agên-
cia Brasil)

Escolas estaduais realizam ações
de acolhimento e apoio mesmo

durante a pandemia
Comemorado em 20 de ju-

lho, o Dia do Amigo e Dia Inter-
nacional da Amizade é uma data
para celebrarmos os laços e lem-
brar que juntos conseguimos
superar os mais difíceis desafi-
os. Para as escolas da rede esta-
dual de São Paulo um dos desa-
fios durante a pandemia do co-
ronavírus (COVID-19) foi jus-
tamente manter os vínculos com
os estudantes e comunidade.
Confira algumas ações de aco-
lhimento e solidariedade desen-
volvidas:

Doação de cobertores
Na Escola Estadual Alvino

Bittencourt, localizada na zona
leste da capital, a equipe gesto-
ra organizou uma arrecadação de
cobertores para serem distribu-

ídos entre as famílias em vulne-
rabilidade dos alunos da unida-
de e demais membros da comu-
nidade local.

“Os problemas sócios eco-
nômicos se agravaram neste
momento pandêmico e só po-
dem ser resolvidos com o auxí-
lio de trabalhos de solidarieda-
de e amizade, para juntos poder-
mos fazer a diferença proporci-
onando mudanças para minimi-
zar esses efeitos negativos”, dis-
se a diretora da unidade Simone
Lopes Guidorizzi.

Alunos acolhedores
Em Castilho, os alunos da

Escola Estadual Dario Giometti
Essor prepararam depoimentos
e mensagem de acolhimento
com fotos para receber os alu-

nos no retorno às aulas presen-
ciais. “Regressar às aulas é
retomar o conhecimento, o
convivo com colegas, a ale-
gria de evoluir”, diz o cartaz
produzindo pela aluna Fer-
nanda Barbosa.

As frases também foram di-
recionadas aos educadores equi-
pe escolar. “Professores, conti-
nuem firmes na missão de trans-
mitir conhecimento. Vocês são
especiais”, escreveu a aluna Cas-
siane Vitória da Silva.

Combate ao bullying
Outra ação que estreita os

laços de amizade acontece na
Escola Estadual Educador Pedro
Cia, em Santo André. Lá o pro-
jeto Sentinela tem o objetivo
identificar e inserir em um con-

texto de sala de aula, escola e
sociedade, estudantes que víti-
mas de bullying e cyberbullying.
Através de aulas dialogadas, di-
nâmicas e jogos todos os alunos
da unidade são sensibilizados
sobre o tema.

Depois, por meio de sorteio,
será escolhido uma Sentinela
para cada estudante da turma. A
Sentinela terá o papel de conhe-
cer, cuidar, incentivar, amparar,
motivar e interagir com o estu-
dante sorteado. A criatividade
está liberada, ou seja, o envio
de “cartinhas”, mensagens, pre-
sentes e mimos por meio das
sentinelas é o ponto forte do
projeto. O grande objetivo dos
“mimos” é fazer o outro (estu-
dante) se sentir: amado, aco-
lhido, visível.

SP amplia oferta de PrEP para
pessoas com acompanhamento

médico na rede privada
O Ministério da Saúde apro-

vou no último dia 18 de junho, a
distribuição gratuita da Profila-
xia Pré-Exposição (PrEP) ao ví-
rus da imunodeficiência humana
para pacientes da rede privada.
Assim, os médicos infectologis-
tas de consultórios particulares
em todo país poderão prescrever
o medicamento e as pessoas po-
derão retirar nas Unidades Dis-
pensadoras de Medicamentos de
antirretrovirais (UDM).

A PrEP é uma metodologia
preventiva com uso de remédi-
os antirretrovirais (uma combi-
nação de tenofovir e entricitabi-
na), que visa proteger o organis-
mo antes da exposição sexual,
reduzindo assim as chances de
infecção pelo HIV, já que impe-
de o vírus de se estabelecer ou
se espalhar pelo corpo. Cabe res-
saltar que essa abordagem é res-

trita à prevenção da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida
(Aids), portanto, não substitui o
uso de preservativos para evitar
outras Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST).

A PrEP está disponível no
estado de São Paulo, no setor
público pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) desde janeiro de
2018. Atualmente, está presen-
te em 70 municípios e acredita-
se que a ampliação aos usuários
do sistema de saúde particular
permitirá atingir uma parcela
considerável da população. A
Coordenação Estadual de IST
AIDS sediada no Centro de Re-
ferência e Treinamento DST/
Aids-SP coordendará esse pro-
cesso de ampliação.

É necessário que os médicos
sigam as normas do Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuti-

cas para a Profilaxia Pré-Expo-
sição de Risco à Infecção pelo
HIV (PCDT PrEP) e fiquem
atentos a alguns requisitos. Em-
bora esteja disponível gratuita-
mente no SUS, essa medida é
direcionada aos grupos que es-
tão mais expostos ao risco de
infecção, como gays e homens
que fazem sexo com outros ho-
mens (HSH), pessoas trans, pro-
fissionais do sexo e parcerias
sorodiscordantes para o HIV.

No entanto, ela não se limita
a essas pessoas, pois alguns fa-
tores podem ser considerados na
prescrição a outros segmentos,
como os contextos sociais e
econômicos, por exemplo, pes-
soas que praticam a troca de sexo
por dinheiro, uso de drogas e si-
tuações de moradia. Para retirar
a medicação nas unidades dis-
pensadoras de medicamentos do

SUS os usuários do setor priva-
do deverão apresentar dois for-
mulários padronizados pelo Mi-
nistério da Saúde: um de cadas-
tro e outro de atendimento.

“Já temos uma cobertura sig-
nificativa nos municípios prio-
ritários com aproximadamente
50% do Estado, agora, com essa
disponibilidade no setor privado,
a oferta vai expandir e beneficiar
mais pessoas. É um avanço muito
importante para as estratégias de
prevenção ao HIV. Contamos com
a parceria da Sociedade Paulista
de Infectologia que apoia esta
ampliação para profissionais em
todo o estado”, destacou a coor-
denadora-adjunta do Programa
Estadual de DST/Aids de São
Paulo, Dra. Maria Clara Gianna.

Para saber mais sobre essa
novidade, acesse o site
www.crt.saude.sp.gov.br

CÂMARA (São Paulo)
O hoje prefeito Ricardo Nunes cursou a Universidade do seu

MDB. Hoje é profissional da política, desde que era vereador
por Santo Amaro

.
PREFEITURA
66º dia no cargo : enquanto a 1ª Dama Regina se empenha na

entrega de cobertores pra moradores de rua, o comunicador Da-
tena ...

.
DE
... volta a atacar, dizendo que Ricardo Nunes só é prefeito

porque ele [ Datena ] não foi vice do Bruno Covas (PSDB) em
2020. Ricardo, ...

.
SÃO
... que é católico - como o Datena costuma dizer que é - colo-

ca todos os julgamentos nas mãos de DEUS e segue na missão de
governar ...

.
PAULO
... com foco nas Éticas do Cristo Jesus. Quanto ao Datena -

que esteve no PT, PP, DEM, MDB e agora PSL - o Ricardo deseja
saúde e paz

.
PRESIDÊNCIA
Assim como o fenômeno Jânio, o Bolsonaro não é mais o

dono das suas candidaturas. Elas vêm do povo nas redes sociais e
pelas ruas

.
PARTIDOS
PSDB: o governador (SP) Doria tá preocupado. O ex-presi-

dente FHC e os donos regionais podem não ter candidatura Pre-
sidencial 2022 ...

.
POLÍTICOS
... Sem partido: o ex-deputado federal Aldo Rebelo (ex-PC

do B) quer se lançar candidato alternativo à 3ª via pra Presidência
em 2022 ...

.
(Brasil)
... PSD: ex-prefeito Kassab traz o presidente do Senado pra

sair à Presidência e quer o ex-governador Alckmin pra voltar a
ser governador

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via In-
ternet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando refe-
rência das liberdades possíveis. Twitter  @CesarNetoReal  -
Email  cesar@cesarneto.com



Crise na pandemia pode afetar por
nove anos salário dos brasileiros
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Controle da peste
suína africana na

China segue complicado
Os esforços da China para controlar a peste suína africana

em seu rebanho de porcos seguem complicados, com 11 surtos
tendo sido oficialmente reportados neste ano e com novas vari-
antes do vírus também presentes, disse uma autoridade do Mi-
nistério da Agricultura do país na terça-feira.

Pequim tem reconstruído seu rebanho de porcos desde que o
vírus, inicialmente detectado na China em 2018, dizimou a pro-
dução de animais e de carne suína no principal mercado global.

Fontes do setor afirmaram que novos surtos foram detecta-
dos no Norte e Nordeste da China neste ano. A Reuters também
noticiou que surtos foram verificados na província de Sichuan,
no Sudoeste do país.

“A situação de controle e prevenção ainda é complicada, e a
tarefa segue difícil”, disse Xin Guochang, autoridade do depar-
tamento de pecuária do Ministério da Agricultura e Assuntos
Rurais.

O risco de novos surtos persiste mesmo com a estabilização
da situação geral da doença, afirmou Xin a jornalistas.

O rebanho de 439 milhões de porcos ao final de junho repre-
senta 99,4% do nível visto ao final de 2017 na China, com a
criação de porcas matrizes atingindo 45,64 milhões de cabeças,
102% do nível ao final de 2017, disse Zeng Yande, chefe de de-
senvolvimento e planejamento do ministério, no mesmo evento.

A recuperação da produção de suínos resultou em um aumento
do uso de milho, importante ingrediente de ração animal, e ele-
vou os preços do grão, acrescentou Song Danyang —outra auto-
ridade da pasta, em entrevista coletiva. (Agencia Brasil)

Castillo é confirmado
presidente eleito do

Peru após longa batalha
A autoridade eleitoral do Peru nomeou na segunda-feira (19)

o socialista Pedro Castillo como o próximo presidente do país,
após ter oficialmente vencido o segundo turno da eleição em 6
de junho contra a candidata de direita Keiko Fujimori, que acei-
tou o resultado, mas disse que foi roubada.

O resultado oficial havia sido adiado por apelações de Fuji-
mori que buscavam anular algumas cédulas por acusações de frau-
de. Ela disse, no entanto, que era obrigada por lei a reconhecer a
decisão do Júri Nacional de Eleições.

“Proclamo Pedro Castillo presidente da República e Dina
Boluarte vice-presidente”, anunciou o chefe do órgão eleitoral,
Jorge Salas, durante uma cerimônia pela televisão na noite de
segunda-feira.

No começo do dia, Fujimori havia dito que reconheceria o
resultado oficial “porque é o que a lei e a Constituição que jurei
defender ordenam. A verdade sairá de um jeito ou de outro”.

“Eles roubaram milhares de votos de nós”, afirmou Fujimori,
filha do ex-presidente Alberto Fujimori, em uma entrevista co-
letiva. Ela convocou seus apoiadores para protestos.

“Temos o direito de nos mobilizar... mas de maneira pacífica
e dentro dos parâmetros da lei”, disse.

A Organização dos Estados Americanos (OEA), a União Eu-
ropeia e o Reino Unido disseram que a eleição foi limpa. A em-
baixada dos Estados Unidos em Lima enviou um tuíte saudando
o anúncio. “Valorizamos nossas relações próximas com o Peru e
esperamos fortalecê-las com o presidente eleito Pedro Castillo
após a sua posse, em 28 de julho”, disse o tuíte.

Castillo, em seus primeiros comentários como presidente
eleito, pediu unidade nacional. “Peço esforço e sacrifício na luta
para tornar este um país justo e soberano”, disse.

Ex-professor de 51 anos de idade e filho de camponeses,
Castillo prometeu reformular a Constituição e aumentar impos-
tos de mineradoras. O Peru é o segundo maior produtor de cobre
do mundo.

Mas ele amenizou sua retórica nas últimas semanas, indican-
do uma abordagem mais moderada e amigável ao mercado. Cas-
tillo disse na segunda-feira que trabalharia pela estabilidade eco-
nômica.

“Peço que Keiko Fujimori não coloque barreiras na minha
frente, para que possamos seguir em frente e fazer deste um go-
verno para todos os peruanos”, disse. (Agencia Brasil)

O relatório do Banco Mun-
dial “Emprego em Crise: Tra-
jetória para Melhores Empre-
gos na América Latina Pós-co-
vid-19” alerta que os efeitos da
pandemia da covid-19 podem
afetar, por até nove anos, os sa-
lários dos trabalhadores médi-
os do país.

De acordo com o documen-
to, a crise gerada pela pandemia
vai afetar o mercado de trabalho
no Brasil e na América Latina
por um longo período, inclusive
com efeito negativo sobre em-
pregos e salários.

“No Brasil e no Equador,
embora os trabalhadores com
ensino superior não sofram os
impactos de uma crise em ter-
mos salariais, e sofram apenas
impactos de curta duração em
matéria de emprego, os efeitos
sobre o emprego e os salários
do trabalhador médio ainda per-
duram nove anos após o início
da crise”, diz o relatório.

O relatório aponta que essa
situação vai deixar cicatrizes,
como o aumento no desempre-
go, na informalidade e também
redução dos salários.

“Na região da ALC, Améri-
ca Latina e Caribe, as cicatri-
zes são mais intensas para os
trabalhadores menos qualifi-
cados, sem ensino superior”,

diz o documento.
O documento foi divulgado

em junho, e na manhã da terça-
feira (20) um webinário (semi-
nário pela internet) com os au-
tores aprofundou o diagnóstico.
O documento também recomen-
da modificações no seguro-de-
semprego e maior atenção às
políticas de inclusão de trabalha-
dores informais no mercado de
trabalho, especialmente no ce-
nário pós-pandemia.

“A crise econômica gerada
pela pandemia da covid-19 res-
saltou a importância de renovar
os instrumentos de proteção so-
cial a fim de proteger a renda
contra os choques canalizados
por meio do mercado de traba-
lho, no Brasil e no mundo”, afir-
ma o documento.

O relatório aponta que o se-
guro-desemprego acaba tendo
um papel limitado na proteção
social aos trabalhadores, “pois
aqueles que são mais afetados
pelas crises econômicas, como
a causada pela pandemia, a
exemplo dos trabalhadores in-
formais e autônomos formais,
são inelegíveis para receber o
benefício”.

Benefícios
Em 2019, no Brasil, somen-

te 17,7% da média mensal de

trabalhadores desempregados
(12,6 milhões) receberam bene-
fícios de desemprego, podendo
contar apenas com o Bolsa Fa-
mília para a proteção mínima da
renda, quando elegíveis.

O relatório também mostra
que outro ponto a ser conside-
rado é o de que o período de pa-
gamento do seguro no país, que
varia de três a cinco meses, é
inferior ao de outros países com-
parados. Além disso, o acesso ao
benefício é um pouco mais difí-
cil no Brasil do que em outros
países. Atualmente, para ter di-
reito ao seguro-desemprego
pela primeira vez é preciso ter
trabalhado com carteira assina-
da em 12 dos últimos 18 meses
anteriores ao desligamento.

“O alto valor do pagamento
inicial dos programas de desem-
prego, juntamente com sua cur-
ta duração, resultam em incen-
tivos ao uso excessivo de bene-
fícios do desemprego, mas com
um apoio abaixo do ideal, que
não beneficia aqueles propensos
a períodos de desemprego mais
longos”, diz o relatório.

O relatório destaca que tam-
bém faltam políticas de apoio
para auxiliar os trabalhadores
que estão buscando emprego de
forma autônoma.

“Para enfrentar esses desafi-

os, serão necessárias reformas
regulatórias dos atuais benefíci-
os de desemprego e reinvesti-
mentos das economias para de-
senvolver sistemas de apoio
modernos que reduzam o risco
moral, mas também atendam a
metade menos protegida do
mercado de trabalho, para quem
quase nenhuma despesa é dedi-
cada”, defende o relatório.

Uma das recomendações
propostas é a de que, para me-
lhorar a cobertura do seguro-
desemprego, o período de carên-
cia para elegibilidade ao primei-
ro pedido seja reduzido, e a exi-
gência para pedidos subsequen-
tes, aumentada. Outra possibili-
dade é de que um menor peso de
contribuição poderia ser atribu-
ído a períodos de contribuição
ininterruptos.

O documento sugere ainda a
adoção de programas de seguro-
desemprego para os trabalhado-
res autônomos formais. Alguns
desses programas já existem em
países da Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento
(OCDE). Esses programas, tendem
a ter critérios de elegibilidade mais
rigorosos do que para os trabalha-
dores formais assalariados, inclu-
indo a comprovação de falência ou
fechamento involuntário da empre-
sa. (Agencia Brasil)

BNDES quer mais R$ 100 milhões
para financiar combate à covid-19

A diretoria do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) quer
conseguir mais R$ 100 milhões
para o matchfunding , tipo de fi-
nanciamento coletivo, Salvando
Vidas. A ação é coordenada pela
instituição com o apoio da Sita-
wi Finanças do Bem, Confede-
ração das Santas Casas e Hospi-
tais Filantrópicos (CBM), Bio-
nexo do Brasil e Ernst&Young
(EY). A iniciativa capta recursos
de entidades públicas e privadas
para ações de combate à covid-
19. Em cada real doado, mais um
é acrescentado pelo BNDES.
Para isso, o banco reservou R$
50 milhões do Fundo Socioam-
biental.

O Salvando Vidas já doou
mais de R$ 110 milhões em re-
cursos que apoiaram o combate
à pandemia. O dinheiro será re-
vertido para a compra de equipa-
mentos e insumos necessários à
atuação de hospitais públicos e
filantrópicos que atendem, pelo
menos, 50% de pacientes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

O BNDES estima que a nova

etapa do Salvando Vidas dure 12
meses, com o encerramento em
junho de 2022, e que nesta nova
fase o financiamento coletivo
possa favorecer a campanha de
vacinação contra a covid-19,
“especialmente por meio da
destinação de câmaras de con-
servação de vacinas e outros
equipamentos a instituições
públicas”. Segundo o banco, já
foram adquiridos dez refrigera-
dores para vacinas.

Na apresentação da nova
fase, em transmissão pelo You-
Tube na segunda-feira (19), o
presidente do BNDES, Gustavo
Montezano, disse que o suces-
so do financiamento coletivo
mostra que é possível juntar
os setores público e privado
e a sociedade civil. “Este é um
exemplo muito claro do po-
tencial do que a gente pode
transformar e criar de valor
para a sociedade quando tra-
balha em parceria: o setor públi-
co, o setor privado e a socieda-
de civil”, disse.

O Salvando Vidas foi lança-
do em abril de 2020 e se tornou

o maior financiamento coletivo
do Brasil. No período, já rece-
beu mais de 1.700 doações de
pessoas físicas e de 66 empre-
sas. Somado aos recursos do
BNDES, ajudou 779 instituições
de saúde, tanto filantrópicas
quanto públicas, em 698 muni-
cípios, o que representa mais de
12% do total de cidades existen-
tes no país.

Os recursos permitiram a
compra de quase 60 milhões de
Equipamentos de Proteção In-
dividual, entre máscaras, lu-
vas, toucas, aventais e álcool
em gel, para profissionais de
saúde e pacientes. Com a cri-
se de oxigênio em diversas
regiões do Brasil, desde ja-
neiro o projeto direcionou
esforços também para a aqui-
sição de cilindros e usinas.
“Até o momento, foram en-
tregues 10 respiradores, 130
cilindros de oxigênio para
hospitais públicos da Região
Amazônica e uma usina de oxi-
gênio para Roraima. Outras 14
usinas, destinadas a diferentes
regiões do país, estão contrata-

das”, informou o BNDES.

Doações
O Salvando Vidas teve refor-

ço de mais R$ 2,4 milhões, com
novas doações de R$ 500 mil
realizadas pelas empresas do
grupo B3, R$ 710 mil da Vicu-
nha e de R$ 1,22 milhão da Si-
nop Energia. Com o cumprimen-
to das regras do matchfunding, o
BNDES dobrará o valor recebi-
do. O resultado é que as novas
doações vão alcançar R$ 4,8 mi-
lhões em recursos para a compra
de insumos e equipamentos.

O BNDES informou, ainda,
que parte do valor será utilizada
na compra de uma usina de oxi-
gênio com capacidade de 15 m³
para o Hospital Municipal Rai-
mundo Célio Rodrigues, na ci-
dade de Pacatuba, no Ceará.
Quem quiser doar recursos
deve manifestar o interesse di-
retamente à Sitawi Finanças do
Bem, por meio deste endere-
ço eletrônico. Agora, na nova
etapa, o Salvando Vidas recebe-
rá doações a partir de R$ 100
mil. (Agencia Brasil)

A Caixa Econômica Federal
anunciou  na terça-feira (20) a
abertura de 268 unidades em
todo o país até o fim do ano.
Desse total, 168 unidades serão
de varejo (voltada para todos os
clientes) e 100 serão dedicadas
ao agronegócio.

Das 168 unidades de varejo,
70 serão abertas na Região Nor-
deste: 24 no Maranhão, 17 no
Ceará, 11 em Pernambuco, 8
na Paraíba, 4 na Bahia, 2 no
Piauí, 2 no Rio Grande do Nor-
te, 1 em Sergipe e 1 em Alago-
as. Na Região Norte, são 50
novas unidades: 28 no Pará, 14
no Amazonas, 4 em Rondônia
e 2 no Amapá.

No Sudeste, serão inaugura-
das 30 unidades: 13 em São Pau-
lo, 7 em Minas Gerais, 7 no Rio
de Janeiro e 3 no Espírito San-
to. No Centro-Oeste, a Caixa
abrirá 14 unidades: 7 no Mato

Caixa anuncia abertura
de 268 novas unidades

até o fim do ano
Grosso, 5 no Mato Grosso do
Sul e 1 em Goiás. O Sul recebe-
rá quatro unidades de varejo: 2
em Santa Catarina, 1 no Paraná
e 1 no Rio Grande do Sul.

As unidades voltadas ao
agronegócio serão abertas em
todos os estados. A primeira
agência especializada foi inau-
gurada no início deste mês em
Dourados (MS).

Com a abertura das unidades,
o banco passará a estar presente
em todos os municípios brasi-
leiros com mais de 40 mil habi-
tantes. O plano de expansão pre-
vê que a Caixa alcançará 4,5 mil
unidades próprias, entre agên-
cias e unidades especializadas.
Além desses pontos, o banco
tem 8.985 correspondentes
bancários, 13.226 unidades lo-
téricas, além de agências-bar-
co e agências-caminhão.
(Agencia Brasil)

Estados que fazem fronteira com
outros países receberão doses extras
O ministro da Saúde, Marce-

lo Queiroga, informou  na ter-
ça-feira (20) que serão enviadas
doses extras de vacinas contra a
covid-19 para seis estados que
fazem fronteira com outros paí-
ses. De acordo com o ministro,
o objetivo é avançar na vacina-
ção nessas localidades para cri-
ar uma espécie de “cordão sani-
tário” e restringir a entrada de
variantes do novo coronavírus
no Brasil.

Doses extras serão enviadas
para os estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, de Roraima e
Santa Catarina. Segundo Queiro-
ga, as doses serão suficientes para
aplicação em 279 mil pessoas.

“O trânsito dos cidadãos de

países vizinhos pode trazer e le-
var doenças. Por isso, o contro-
le sanitário é necessário para que
consigamos ter uma promoção
em saúde em padrões que dese-
jamos para o Brasil e para os nos-
sos irmãos da América do Sul”,
disse o ministro, após participar
de um evento de vacinação em
Foz do Iguaçu, no Paraná.

Na segunda-feira (19), o
Ministério da Saúde informou
que já foram identificados 110
casos da variante delta do novo
coronavírus no Brasil. Destes,
cinco evoluíram para quadro gra-
ve que resultou em morte. Ante-
riormente conhecida como va-
riante indiana, a delta tem taxa
de infecção maior do que a do

coronavírus original. Dos 110
casos registrados, foram 83 no
Rio de Janeiro, 13 no Paraná,
seis em um navio que ficou pa-
rado na costa do Maranhão, um
em Minas Gerais, dois em Goi-
ás, três em São Paulo e dois em
Pernambuco.

“É uma estratégia, até para
que a gente possa conter varian-
tes e criar uma espécie de cor-
dão epidemiológico, vacinando
a população fronteiriça, para evi-
tar que variantes que vêm de ou-
tro país possam chegar ao Bra-
sil, e dando uma atenção espe-
cial às nossas fronteiras secas”,
afirmou Queiroga.

Na semana passada, o minis-
tério já havia informado que as

populações de fronteira seriam
incluídas como prioritárias para
vacinação. Na ocasião, foram
enviadas doses extras de imuni-
zantes para os estados do Rio
Grande do Sul, de Mato Grosso
e Rondônia.

De acordo com o ministro,
a decisão foi tomada em comum
acordo entre estados e municípi-
os no âmbito do Programa Naci-
onal de Imunizações (PNI). Além
das cidades que fazem fronteira
direta com outros países, o Mi-
nistério da Saúde também preten-
de reforçar a proteção contra a
covid-19 nas chamadas faixas de
fronteira, que são cidades brasi-
leiras próximas de outros países.
(Agencia Brasil)

Painel da produção de petróleo
mostra recorde da Bacia de Santos

A Bacia de Santos atingiu
recorde de participação na
produção nacional de petróleo
e gás natural. No mês de ju-
nho de 2021, foram 2,67 mi-
lhões de barris equivalentes de
petróleo por dia (boe/d), o que
corresponde a 71,06% do to-
tal registrado no país.

Este é o maior percentual
já apontado no painel dinâmi-
co da produtividade do setor.
A plataforma é mantida pela
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), órgão regu-

latório vinculado ao Minis-
té r io  de  Minas  e  Energia
(MME). Os números conso-
lidados de junho de 2021 fo-
ram reunidos e divulgados na
terça-feira (20).

A Bacia de Santos é uma
bacia sedimentar marítima que
se estende desde o litoral sul
do estado do Rio de Janeiro
até o norte do estado de Santa
Catarina. Nessa área, estão lo-
calizados campos com impor-
tantes reservas na camada pré-
sal. Um deles, o Campo de
Búzios, teve o poço que regis-

trou a maior produção no mês
passado. O 7-BUZ-10-RJS
teve uma média de 66,51 mil
boe/d.

Mantendo-se como a se-
gunda maior produtora do
país, a Bacia de Campos apa-
rece no painel com 805,9 mil
boe/d. O volume representa
21,45% do total nacional. A
Bacia de Campos se estende
das imediações da cidade de
Vitória, no Espírito Santo, até
Arraial do Cabo, no litoral
norte do Rio de Janeiro.

O Brasil produziu ao todo

3,75 milhões boe/d em junho.
Desse total, 93,75% vieram
de áreas marítimas (offshore):
72,25% da camada pré-sal e
21,5% da camada pós-sal.

As áreas terrestres (onsho-
re) responderam por 6,26% do
total e o principal destaque foi a
Bacia do Parnaíba que registrou
um incremento de 24% na pro-
dução na comparação com o mês
de maio. A média foi de 45,77
mil boe/d. Segundo a ANP, a va-
riação ocorreu pelo aumento
da demanda de usinas termoe-
létricas. (Agencia Brasil)



Bahema Educação S.A. - CNPJ nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 18/08/2021

Ficam convocados os senhores acionistas da Bahema Educação S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia (“AGE”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de Agosto de 2021, às 9:00hs, de forma presencial na sede da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1656, 9º andar, conjunto 9A, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social: a. aprovação da alteração do
caput do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir os aumentos do capital social aprovados pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital
autorizado, a fim de atender ao exercício de opções outorgadas aos participantes do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações Ordinárias de
Emissão da Bahema S.A., aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02 de outubro de 2017, conforme aditado 
(“Plano”) e a fim de refletir o aumento do capital social em razão da conversão antecipada de parte das debêntures emitidas no âmbito da 2ª (segunda) 
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Bônus de Subscrição, Emitidas em Série Única da Companhia
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente) e do exercício de bônus de subscrição emitidos pela Companhia e atribuídos como vantagem adicional 
aos subscritores das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Bônus de Subscrição”); b. aprovação da alteração do caput e dos §§ 3º e 4º do Artigo
13 do Estatuto Social a fim de extinguir os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração; (ii) Consignar a destituição de todos os membros
suplentes do Conselho de Administração face à extinção dos cargos; (iii) Deliberar sobre a aquisição, pelo Centro de Formação de Educadores da Vila
Ltda., sociedade controlada da Companhia (“Centro de Formação”), de 3 (três) escolas de educação básica no Estado de Santa Catarina, que
constituem o estabelecimento da sede e de filiais da Sociedade de Educação Superior e Cultura Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade 
de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Albano Schmidt, 3333, Boa Vista, CEP 89206-001, inscrita no CNPJ sob nº 84.684.182/0001-57
(“Sociesc”), a saber: (i) Escola Internacional de Florianópolis (CNPJ nº 84.684.182/0004-08), (ii) Escola Internacional de Blumenau (CNPJ nº
84.684.182/0008-23), e (iii) Colégio Tupy de Joinville (estabelecimento matriz CNPJ nº 84.684.182/0001-57) (“Escolas Sociesc”), através da aquisição
indireta de 100% (cem por cento) do capital de uma nova sociedade empresária limitada a ser constituída (“NewCo”), a qual receberá o acervo
patrimonial, os direitos e as obrigações vinculados às Escolas Sociesc, por meio de uma cisão parcial da Sociesc (“Operação”); e (iv) Deliberar sobre 
o desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 5 (cinco) ações ordinárias, sem qualquer
alteração no valor do capital social, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, e aumento do limite do capital autorizado de 9.600.000
(nove milhões e seiscentos mil) ações para 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de ações, com a consequente alteração do Artigo 8º do Estatuto Social.
Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores 
devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração.
1. Participação presencial: Os acionistas que optem por participar da AGE presencialmente deverão apresentar, conforme sejam pessoas físicas,
jurídicas ou fundos de investimentos, versões originais ou cópias dos seguintes documentos: (i) pessoa física: documento de identificação com foto. 
Exemplos: RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas; (ii) pessoa jurídica: documento de identificação com foto do 
representante legal do acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original do seu ato constitutivo, bem como da documentação de
representação societária identificando o representante legal da pessoa jurídica (ata de eleição de diretoria ou da administração); (iii) acionista constituído
sob a forma de Fundo de Investimento: documento de identificação com foto do representante legal do administrador do Fundo de Investimento (ou do
gestor do Fundo de Investimento, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada ou original do Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou
Contrato Social do seu administrador (ou gestor, conforme o caso), juntamente com a documentação de representação societária identificando o 
representante legal da pessoa jurídica. Para fins de comprovação da titularidade de suas ações, os acionistas deverão apresentar comprovante emitido
pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário
central, expedido com no máximo 3 (três) dias de antecedência da data de realização da AGE. A Companhia solicita aos seus acionistas que depositem
os documentos para participação na AGE acima mencionados na sede da Companhia até dia 16 de agosto de 2021. Não obstante, nos termos da 
Instrução CVM 481, o acionista que comparecer à AGE munido dos documentos mencionados acima até o momento da abertura dos trabalhos poderá
dela participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente. 1.1. Orientações para participação por meio de procurador: O acionista
que seja pessoa física que não puder comparecer à AGE poderá, nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, ser
representado por procurador, constituído há menos de 1 (um) ano, que seja (i) acionista, (ii) advogado, (iii) instituição financeira ou (iv) administrador da
Companhia. Nesse caso, além dos documentos mencionados no item 1 acima, deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato acompanhado
do documento de identidade de seu(s) procurador(es) que comparecerá(ão) à AGE. Para os acionistas que sejam pessoas jurídicas ou fundos de
investimento, poderá ser representado por procurador constituído na forma prevista em seu respectivo estatuto social, contrato social ou regulamento,
conforme o caso, ainda este não acionista, advogado, instituição financeira ou administrador da Companhia. A documentação societária, contudo,
deverá comprovar os poderes dos representantes legais que outorgam a procuração em nome da pessoa jurídica ou fundo de investimento, conforme
aplicável. A Companhia solicita que tais documentos também sejam depositados na sede da Companhia até dia 16 de agosto de 2021, sendo certo
que o acionista que comparecer à AGE munido dos documentos mencionados acima até o momento da abertura dos trabalhos da AGE poderá dela
participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente. 2. Orientações Adicionais: Não poderá participar da AGE o acionista que não
apresentar, antes do Início dos trabalhos, os documentos apropriados para a verificação de sua identidade e respectiva posição acionária, conforme
indicado no item 1 acima. A Administração esclarece que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas na AGE acompanham a Proposta
da Administração e foram disponibilizados aos acionistas da Companhia nesta data, encontrando-se à disposição de V.Sas. através dos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br/pt_br) e da própria
Companhia (www.bahema.com.br). São Paulo, 17 de julho de 2021. Cassio Beldi - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010764-75.2017.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELVECIO MARIO MARQUES TRANSPORTES, CNPJ 10.982.604/0001-34, com endereço à Rua Serra 
de Jurea, 33, Conjunto Habitacional Turistica, CEP 05164-070, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum 
Cível, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 13.233,44 (set/2017), acrescidos de juros e correção monetária; referente 
ao débito das faturas nºs 124347866 e 121534425, nos valores de R$ 2.852,12 e R$ 3.875,80, respectivamente, oriundas do 
Contrato Termo de Adesão, para prestação de serviço de passagem e cobrança em pedágio. Estando a requerida em lugar 

revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021.                                                                          B 21 e 22/07

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1053997-81.2014.8.26.0100. A Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, Juíza de Direito da 
45ª Vara Cível Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Play Info RJ Comércio e Serviços de Informática Ltda ME, 
CNPJ 15.771.963/0001-66, na pessoa de seu representante legal, que Ecogames Distribuição e Serviços Ltda, ajuizou uma 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 25.158,06 (junho/2017), referente ao inadimplemento do 

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 1113248-59.2016.8.26.0100 ( U-1223 ) 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 aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Expedito Alves 
de Alcantara Filho ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado 
na Estrada do M? Boi Mirim, nºs 8975/9901/9875/9889/9883/9877/9871 e 9157,Parque das Cerejeiras, 
Capela do Socorro, São Paulo-SP, com área de 4.216,11 m², contribuinte nº 638.358.126.691-8, alegando 

contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
          B 21 e 22/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0120963-12.2006.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Cooperativa Habitacional dos Associados da APCEF/SP, CNPJ 71.999.155/0001-21 
(na pessoa de seu sócio João Alberto Garcia Moschkovick), CPF 073.727.488-36, que nos Autos da ação de Procedimento 

presente edital intimada a indicar os valores efetivamente pagos pelo executado Enival Rocha Patrício, tendo em vista que 
o valor a ser levantado está limitado aos direitos que o devedor possui sobre o imóvel . Será o presente edital, por extrato, 

Granja Julieta Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ nº 48.218.465/0001-40 - NIRE 35.201.352.787

Extrato do Instrumento Particular de 17ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento: 1. TST Verbo Limited, Grand Cayman/Ilhas Cayman, CNPJ 06.051.626/0001-03, por seus procura-
dores, Daniel Cherman, RG 04.181.517-6 IFP/RJ, CPF 740.444.277-04 e José Alberto Torres Muniz Ventura, RG 
15.923.815-8 SSP/SP, CPF 166.318.948-08, procuração registrada na JUCESP em 25.06.2021, nº 298.771/21-4; e 2. Tishman 
Speyer Real Estate International Fund V Brazilian Holdco Ltd., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ 
08.637.656/0001-21, representada por seus procuradores, Daniel Cherman e José Alberto Torres Muniz Ventura, pro-
curação foi devidamente registrada perante a JUCESP em 25.06.2021, nº 298.772/21-8, na qualidade de sócias representando a 
totalidade do capital social de Granja Julieta Desenvolvimento Imobiliário Ltda., têm entre si, justo e contratado, alte-
rar o Contrato Social nos seguintes termos: 1. Decidem fazer constar que o capital declarado nos termos da 16ª Alteração Con-
tratual, datada de 03.05.2021, registrada perante a JUCESP nº 267.939/21-8, em sessão de 07.06.2021, no valor de 
R$ 35.939.636,84, está totalmente integralizado em moeda corrente nacional. 2. As sócias resolvem, em conformidade com o 
inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, por julgarem o capital excessivo em relação ao seu objeto social, reduzir o ca-
pital em R$ 500.000,00, passando o mesmo de R$ 35.939.636,84 para R$ 35.439.636,84, com o cancelamento de 50.000.000 
de quotas, cada uma delas no valor de R$ 0,01, de maneira proporcional entre as sócias, a saber: (a) são neste ato canceladas 
49.995.000 quotas da sócia TST Verbo Limited, no valor de R$ 499.950,00, equivalente a 99,99% do total das quotas ora can-
celadas; e (b) são neste ato canceladas 5.000 quotas de titularidade da sócia Tishman Speyer Real Estate International 
Fund V Brazilian Holdco Ltd., no valor de R$ 50,00, equivalente a 0,01% do total das quotas ora canceladas.  2.1. A título 
de restituição do valor correspondente à redução do capital social ora deliberada, as sócias decidem, sem quaisquer restrições, 
pagar às sócias o valor de R$ 0,01 por quota cancelada, totalizando o montante de R$ 500.000,00, nas proporções e valores 
mencionados no item 2 acima. 3. As restituições ora avençadas deverão ser pagas até 31.12.2021, mediante remessa(s) de re-
cursos para cada uma das sócias TST Verbo Limited e Tishman Speyer Real Estate International Fund V Brazilian 
Holdco Ltd. 3.1. Ficam autorizados os Diretores da Sociedade a tomarem todas as medidas necessárias à efetivação da redu-
ção de capital aqui deliberada. 4. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: “Cláusula 5ª: O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 35.439.636,84, dividido em 3.543.963.684 quotas, com valor nominal unitá-
rio de R$ 0,01 cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: Sócios: Tst Verbo Limited, PO Box 309 GT, Ugland House, 
South Church Street, George Town, Grand Cayman, Ilhas Cayman, CNPJ 06.051.626/0001-03., Quotas: 3.543.609.288, Valor - 
R$: R$ 35.436.092,88 - 99,99%; Tishman Speyer Real Estate International Fund V Brazilian Holdco Ltd., 45 Rockefeller 
Plaza, Nova York, Estado de Nova York, 10111 Estados Unidos da América CNPJ nº 08.637.656/0001-21, Quotas: 354.396, Va-
lor - R$: R$ 3.543,96 - 0,01%. Total das Quotas: 3.543.963.684, Total do Valor - R$: R$ 35.439.636,84 -100%. §Único: A 
responsabilidade de cada uma das sócias é limitada ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integra-
lização do capital.”. 5. Exceto conforme indicado no item 4 acima, todas as demais cláusulas, termos e condições do Contrato 
Social da Sociedade permanecem inalteradas, válidas e efi cazes. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presen-
te instrumento em 3 vias de igual teor e forma. São Paulo, 07.07.2021. TST Verbo Limited e Tishman Speyer Real Estate 
International Fund V Brazilian Holdco Ltd. ambas por Daniel Cherman e José Alberto Torres Muniz Ventura. 
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1031277-89.2015.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Sumário -
Adjudicação Compulsória Requerente: Mariza Elaine Tomaz de Aquino Requerido: Sueli Mourão de Aguiar e outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031277-89.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Silvana Aguiar (CPF: 061.347.798-73), que Mariza Elaine Tomaz de Aquino lhes ajuizou uma ação
de Adjudicação Compulsória, objetivando que seja outorgada a escritura definitiva de um terreno sito nesta capital
denominado lote 17 da quadra F do local denominado Jardim Alto de Congonhas. Estando o corréu em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os
20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, 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 21 de junho de 2021. 21 e 22/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1024571-25.2017.8.26.0001 . Classe: Assunto: Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A Requerido: Wesley da Silva Nascimento EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESO Nº 1024571-
25.2017.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WESLEY DA SILVA NASCIMENTO,
CPF 419.921.58-10, que lhe foi proposta uma Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente a Cédula de Crédito Bancário Nº 31435750,
tendo por garantia o Veículo Marca: KIA MOTORS - Modelo: SOUL 1.6 16V MEC, Ano: 201/2012, Cor CINZA,
Combustível: GASOLINA, Placa: EUS-013, Chassi: KNAJT814AC73365. Não efetuado o pagamento, foi efetivada
a apreensão do referido bem. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para que
no prazo de 05 dias úteis, efetue o pagamento da integralidade da dívida, podendo no prazo de 15 dias úteis,
oferecer resposta, ambos a fluir após os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados.
Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a pose e a propriedade plena do bem (artigo
3º, § 1º, do Decreto-lei nº 91/69). 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 19 de julho de 2021. 21 e 22/07

Presidente Bolsonaro indica Aras
para novo mandato na PGR

Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 21  DE JULHO DE 2021PÁGINA 4

O presidente Jair Bolsona-
ro anunciou na terça-feira (20)
que indicou o atual procura-
dor-geral da República, Au-
gusto Aras,  para um novo
mandato de dois anos à frente
do órgão. Indicado pelo pró-
prio Bolsonaro em 2019, Aras
terminará o mandato em se-
tembro.

Em comunicado oficial, Au-

gusto Aras disse se sentir hon-
rado com a recondução pelo
presidente. “Honrado com a re-
condução para o cargo de pro-
curador-geral da República, re-
afirmo meu compromisso de
bem e fielmente cumprir a
Constituição e as Leis do País”.

Aras ainda precisa ser no-
vamente sabatinado pela Co-
missão de Constituição e Jus-

tiça (CCJ) do Senado e, se
aprovado, a recondução ain-
da deverá ser votada pelo ple-
nário, por maioria simples. Se
confirmado para um novo
mandato, ele ficará no cargo
até 2023.

Com a indicação de Aras,
Bolsonaro deixou de lado a lis-
ta tríplice apresentada por re-
presentantes do Ministério Pú-

blico Federal (MPF) em eleição
interna. Os indicados eram os
subprocuradores Luiza Fris-
cheisen, Mario Bonsaglia e Ni-
colao Dino. A lista do MPF não
tem força legal e não precisa
ser seguida pelo presidente da
República na indicação, mas
era uma prática que vinha sen-
do adotada pelos antecessores
de Bolsonaro. (Agencia Brasil)

O Ministério Público do Rio
de Janeiro (MPRJ) criou uma
força-tarefa para investigar
maus-tratos cometidos con-
tra jovens infratores em uni-
dades do Departamento Ge-
ral de Ações Socioeducati-
vas do estado (Degase). O
grupo foi criado depois de
denúncias de que internas
teriam sofrido abusos sexu-
ais cometidos por agentes do
Degase.

O MPRJ informou que, além
deste caso, tem recebido, nos
últimos anos, notícias de vio-
lência institucional ocorrida
dentro das unidades socioedu-
cativas, onde são internados os
adolescentes em conflito com

MP cria força-tarefa para
apurar maus-tratos a jovens

infratores no RJ
a lei. Um grande problema en-
frentado pelas fiscalizações é a
falta de dados disponíveis para
consulta e de indicadores de
monitoramento relativos à vio-
lência.

A força-tarefa é formada por
três promotoras de Justiça e tem
um prazo de duração inicial de
quatro meses. A ideia é que, ao
fim deste período, possa ser
adotado, junto com o estado do
Rio regras e normas para a ges-
tão dessas unidades.

Por meio de nota, o Degase
informou que trabalha de forma
integrada com o MPRJ e que
está “dando todo o suporte
para as ações relacionadas às
denúncias”. (Agencia Brasil)

O juiz Daniel Werneck Cotta,
da 2ª Vara Criminal da capital do
Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro (TJRJ), manteve a prisão
preventiva de Jairo Souza San-
tos Júnior, o Jairinho, e de Moni-
que Medeiros da Costa e Silva
de Almeida, acusados da morte
de Henry Borel, em 8 de março
deste ano. Filho de Monique, o
menino conviveu com Jairinho,
que na época era vereador no Rio
pelo partido Solidariedade, quan-
do ele se tornou namorado dela.

De acordo com a polícia, a
morte de Henry, de 4 anos, foi
causada por agressões que ele
sofreu no apartamento em que
morava com o casal, mas antes
disso, já tinha passado por tor-
turas no dia 12 de fevereiro, con-
forme indicaram mensagens de
celulares entre Monique e a babá
Thayna, recuperadas pela polícia
com a utilização do software is-
raelense Cellebrite Premium. A
criança foi levada para o Hospi-
tal Barra D’Or, na zona oeste do
Rio, mas chegou morto, confor-
me avaliação médica.

Para o magistrado, “a prisão
permanece imprescindível, ainda,
para se assegurar a instrução
criminal”. O juiz destacou que a
primeira fase de instrução se-
quer se iniciou e que foram ar-
roladas testemunhas que man-
tinham contato estreito com os
acusados e familiares da vítima
para prestar depoimentos em ju-
ízo.

“Assim, impositivo que este
juízo zele pela tranquilidade
das testemunhas que eventu-
almente serão ouvidas duran-
te o curso da instrução. Repi-
se-se que os crimes imputados
teriam sido cometidos com ex-
trema covardia e agressivida-
de e, portanto, a liberdade dos
acusados poderia causar justifi-
cável temor às testemunhas, im-
pedindo seu comparecimento”,
observou.

Daniel Werneck Cotta lem-
brou que há notícias de coação
anterior de testemunhas pelos
acusados, que as teriam forçado
a mentir e/ou omitir sobre aspec-
tos relevantes à elucidação do
caso, quando foram prestar de-
clarações à polícia.

Ainda na decisão, o magis-

Justiça mantém prisão
preventiva de Jairinho e

Monique Medeiros
trado afirmou que “além do crime
de coação no curso do proces-
so, se imputa aos acusados a prá-
tica de crime de fraude processu-
al, demonstrando que há indíci-
os de que os réus possam ter
objetivado influenciar no curso
das investigações’’. As referidas
condutas indicam desejo de em-
baraçar as investigações e, con-
sequentemente, a regular instru-
ção criminal, reforçando a neces-
sidade da prisão para sua garan-
tia”.

O juiz considerou importante
rememorar que os réus, no mo-
mento de cumprimento dos man-
dados de prisão temporária expe-
didos, foram localizados em en-
dereço diferente do que tinham
fornecido às autoridades.

Na mesma decisão, o magis-
trado aceitou o aditamento feito
pelo Ministério Público para
acrescentar o pedido de conde-
nação dos acusados à reparação
dos danos eventualmente causa-
dos pelos delitos a que são acu-
sados em favor de Leniel Borel
de Almeida Júnior, o pai do meni-
no, em valor não inferior a R$ 1,5
milhão. O aditamento, no entan-
to, precisa seguir os trâmites da
Justiça para ser confirmado. “Pro-
ceda o cartório às cautelas de
praxe, trasladando-se para local
próprio. Intimem-se as defesas
para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, ratifiquem ou complemen-
tem suas respostas, bem como
rol de testemunhas e diligências,
ressalvando que eventual inércia
será considerada ratificação”,
apontou.

Prisão
Jairinho está preso desde o

dia 8 de abril acusado de homicí-
dio triplamente qualificado. Além
da morte de Henry, o ex-vereador
foi denunciado pelo Ministério
Público Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) em dois casos de tortu-
ras em filhos de ex-namoradas
e ainda por violência domésti-
ca. No dia 30 de junho, Jarinho
perdeu o mandato de vereador
por quebra de decoro parlamen-
tar , em decisão unânime dos
vereadores da Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro. Monique
também está presa desde o dia
8 de abril. (Agencia Brasil)

Resultado da primeira etapa do Prouni
já está disponível

O resultado da primeira eta-
pa do Programa Universidade
para Todos (Prouni) já está dis-
ponível, desde a manhã da ter-
ça-feira (20), no site gov.br, pla-
taforma do governo federal que
reúne, em um só lugar, serviços
para o cidadão e informações
sobre a atuação de todas as áre-
as do governo. Caso o estudan-
te não seja cadastrado, basta
criar a conta.

No site é possível conhecer
a lista de pré-selecionados e ver
a listagem, em ordem alfabéti-

ca, em cada curso, que é única
e compreende pré-selecionados
em ampla concorrência e ações
afirmativas, segundo o Minis-
tério da Educação.

Os estudantes convocados
terão de hoje a 28 de julho para
comprovar as informações.

O resultado da segunda
chamada está marcado para 3 de
agosto, com a comprovação de
dados no período de 3 a 11 de
agosto. Haverá ainda lista de
espera no período de 17 a 18 de
agosto. O resultado deve sair

no dia 20 de agosto e a entrega
de documentos ficará para o pe-
ríodo de 23 a 27 de agosto

As inscrições para o Prouni
do segundo semestre termina-
ram na sexta-feira (16). Ao todo
estão sendo ofertadas 134.329
bolsas, sendo 69.482 integrais
e 64.847 parciais, para 10.821
cursos em 952 instituições de
ensino superior da rede priva-
da.

Para concorrer às bolsas in-
tegrais, o estudante teve que
comprovar renda familiar bruta

mensal, por pessoa, de até um e
meio salário mínimo. Para as
bolsas parciais (50%), a renda
familiar bruta mensal deve ser
de até três salários mínimos por
pessoa.

Podem se inscrever estu-
dantes brasileiros que não te-
nham diploma de curso superi-
or e que tenham participado do
Enem 2020 e obtido, no mínimo,
450 pontos de média nas pro-
vas. O estudante também não
pode ter tirado zero na redação.
(Agencia Brasil)

Subnotificação de crimes contra
LGBTQI+ preocupa direitos humanos

O aumento de mais 20% em
crimes violentos contra lésbicas,
gays, bissexuais, transexuais, tra-
vestis e intersexuais (LGBQTI+)
em 2020, divulgado na semana
passada no Anuário Brasileiro da
Segurança Pública, é apenas uma
fração da violência contra essa
população, alertam ativistas dos
direitos humanos e defensores
dos direitos das minorias, que
apontam a alta de subnotificação
dos casos e problemas na dispo-
nibilidade dos dados. Apesar da
equiparação da LGBTQIfobia ao
crime de racismo por parte do
Supremo Tribunal Federal (STF),
em 2019, os avanços institucio-
nais para mapear a incidência
desse crime ainda são conside-
rados lentos.

Segundo a pesquisa do Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pú-
blica, o Brasil teve, em 2020, um
crescimento de 20,9% nas lesões
corporais dolosas, de 20,5% nos

estupros e de 24,7% nos homicí-
dios dolosos de LGBTQI+. Os
pesquisadores responsáveis
pelo levantamento ponderam que
“a baixa qualidade dos registros
não permite afirmar com precisão
se o aumento é de fato um au-
mento do número de casos ou um
aumento na capacidade e nos
esforços de identificação e noti-
ficação”.

A falta de dados disponíveis
para mapear a violência contra
LGBTQI+ foi um problema en-
contrado pelos pesquisadores
em todas as regiões do Brasil.
Para os homicídios dolosos, por
exemplo, a pesquisa não conse-
guiu obter informações do Cea-
rá, Maranhão, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Roraima e
São Paulo.

A necessidade de melhorar a
disponibilidade de dados foi des-
tacada recentemente em uma pes-

quisa divulgada pelo Grupo
Arco-Íris, que fez uma série de
recomendações a órgãos públi-
cos fluminenses e alertou que
“não há hoje como saber quan-
tos registros de ocorrência são
feitos em cada delegacia do esta-
do do Rio de Janeiro sobre vio-
lência em razão de orientação se-
xual e identidade de gênero de
forma clara, objetiva, direta e
transparente”.

Um dos esforços da socieda-
de civil para suprir essa necessi-
dade é o relatório anual da Asso-
ciação Nacional de Travestis e
Transexuais (Antra), que foi di-
vulgado em janeiro e indicou um
aumento de 29% nos assassina-
tos de transexuais no Brasil em
2020 .

A presidente da associação,
Keila Simpson, acredita que o tra-
balho de contabilizar os crimes
tem repercutido e estimulado
maior esforço por parte dos esta-

dos em melhorar os dados dis-
poníveis. Mesmo assim, ela per-
cebe o aumento nas ocorrências
em 2020 como um agravamento
da violência contra a população
trans, mesmo em meio à pande-
mia da covid-19 e ao isolamento
social.

Tanto a presidente da Antra
quanto o Anuário de Segurança
Pública destacam o nível de cru-
eldade desses crimes. A pesqui-
sa mostra que há uma “disposi-
ção aniquiladora” nesses crimi-
nosos, e cita o caso de Roberta
da Silva, mulher transexual que
foi queimada por um adolescen-
te em Recife em 24 de junho
deste ano e morreu em 9 de ju-
lho. Keila Simpson resgata tam-
bém o caso de Dandara, no Ce-
ará, que foi apedrejada e espan-
cada antes de ser morta a tiros,
crime gravado pelos próprios
autores em vídeo.  (Agência Bra-
sil)
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1. DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de junho de 2021, às 10h00, na sede da CPC Bloco Central 
Concessões e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 4º andar, sala 9, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades 
exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: 
Dispensados os avisos em face da presença da Acionista detentora da totalidade do capital 
social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: 
Cristiane Alexandra Lopes Gomes e Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 5. ORDEM DO 
DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração do nome, do objeto social e do prazo de duração da 
Companhia, com a consequente alteração dos Artigos 1º, 2º e 4º do Estatuto Social; (ii) o 
aumento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social; (iii) a alteração do Artigo 27 do Estatuto Social; (iv) a inclusão no Estatuto 
Social da Companhia de disposições para disciplinar a transferência de ações, com 
consequente adequação da numeração dos Artigos 34 e 35 do Estatuto Social da Companhia; 
(v) a inclusão no Estatuto Social da Companhia do CAPÍTULO XII – PODER CONCEDENTE, e 
alteração do Parágrafo único do Artigo 16 do Estatuto Social; e (vi) a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital 
social da Companhia, conforme atribuição prevista no artigo 9º, alínea (g) do Estatuto Social 
da Companhia, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, 
como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a alteração do nome da 
Companhia para Concessionária do Bloco Central S.A. e, consequentemente, alterar o 
Artigo 1º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º. A 
Concessionária do Bloco Central S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima 
fechada, que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem 
aplicáveis.” 6.3. Aprovar a alteração do objeto social da Companhia e, consequentemente, 
alterar o Artigo 2º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
2º. A Companhia tem por objeto social específi co e exclusivo, a prestação de serviços públicos, 
sob o regime de concessão, para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura 
aeroportuário dos aeroportos pertencentes ao bloco Central, compreendendo o Aeroporto de 
Goiânia/GO – Santa Genoveva (SBGO), o Aeroporto de São Luís/MA – Marechal Cunha 
Machado (SBSL), o Aeroporto de Teresina/PI (SBTE) – Senador Petrônio Portella, o Aeroporto de 
Palmas/TO – Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ), o Aeroporto de Petrolina/PE – Senador Nilo 
Coelho (SBPL) e o Aeroporto de Imperatriz/MA – Prefeito Renato Moreira (SBIZ), nos termos 
defi nidos no Contrato de Concessão objeto do Edital de Leilão nº 01/2020, a ser celebrado com 
a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (“Contrato de Concessão”) .” 6.4. Aprovar a 
alteração do prazo de duração da Companhia e, consequentemente, alterar o Artigo 4º do 
Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. A Companhia tem 
prazo de 30 (trinta) anos contados a partir da data de efi cácia do respectivo Contrato de 
Concessão ou o necessário ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes do Contrato 
de Concessão.” 6.5. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 
935.694.539,00 (novecentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, 
quinhentos e trinta e nove reais) com a emissão de 935.694.539 (noventos e trinta e cinco 
milhões, seiscentas e noventa e quatro mil, quinhentas e trinta e nove) novas ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal, a serem totalmente subscritas e integralizadas até 
31/08/2025, por sua única acionista, a Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), 
da seguinte forma conforme boletim de subscrição anexo à presente Ata (Anexo I), passando 
o capital social da Companhia de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 935.704.539,00 
(novecentos e trinta e cinco milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e trinta e nove 
reais),e, consequentemente, alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 935.704.539,00 
(novecentos e trinta e cinco milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais) 
totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 
935.704.539 (novecentos e trinta e cinco milhões, setecentas e quatro mil, quinhentas e trinta 
e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º. O capital 
social é representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária conferirá a 
seu titular direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º. É 
vedado à Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes benefi ciárias, bem como de 
bônus de subscrição, salvo mediante prévia e expressa anuência da Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC.” 6.6. Aprovar a alteração do Artigo 27 do Estatuto social da Companhia, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 27. O exercício social terá início em 1° 
de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social 
serão elaboradas e publicadas as demonstrações fi nanceiras, na forma da lei. A Companhia 
manterá os registros contábeis de todas as operações em conformidade com as normas 
aplicáveis às companhias abertas nos termos da Lei nº 6.404/76, da regulamentação da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais normas supervenientes editadas pela 
ANAC.” 6.7. Aprovar a inclusão no Estatuto Social da Companhia de disposições para 
disciplinar a transferência de ações, em observância ao previsto no Capítulo X do Contrato de 
Concessão, com o consequente acréscimo do CAPÍTULO X – TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES e 
respectivos Artigos 34 e 35, que passarão a vigorar com a seguinte redação: “CAPÍTULO X – 
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES: “Artigo 34. Observado o disposto no Contrato de Concessão, 
a(s) acionista(s) não poderá(ão) emprestar, vender, transferir, ceder, alienar por qualquer forma 
ou título, direta ou indiretamente, gratuita ou de forma onerosa, total ou parcial,pelo menos 
50% mais uma das ações representativas do capital votante da Companhia e/ou direitos de 
subscrição e/ou bonifi cação distribuída a qualquer título sem a prévia e expressa concordância 
da ANAC. Parágrafo único. Qualquer transferência que venha a contrariar o disposto neste 
Artigo ou qualquer outra disposição deste capítulo será considerada nula e inefi caz e não terá 
qualquer efeito, salvo para os terceiros de boa-fé. Artigo 35. Sem prejuízos às restrições e 
condições previstas neste estatuto social, se quaisquer terceiros adquirirem o controle da 

Companhia, o(s) outro(s) acionista(s) poderá(ão) exercer seu direito de venda conjunta com o 
acionista alienante (“tag along”). Parágrafo 1º. O acionista alienante deverá comunicar o(s) 
outro(s) acionista(s) sobre a proposta de venda das ações representativas do controle da 
Companhia, observados os mesmos prazos, condições e preço. Parágrafo 2º. O(s) acionista(s) 
terá(ão) o direito de vender todas suas ações em conjunto com as ações representativas do 
controle da Companhia, observados os mesmos prazos, condições e preço, sendo que esse(s) 
terá(ão) prazo de 30 (trinta) dias para manifestar sua intenção de adesão integral à alienação 
de suas ações. Parágrafo 3º. A violação ao disposto neste Artigo ensejará na nulidade da 
aquisição do controle da Companhia.” 6.8. Diante da deliberação aprovada no item 6.7 acima, 
aprovar a adequação e nova numeração dos atuais Artigos 34 e 35, que passarão a constar 
como Artigos 36 e 37, conforme segue: “CAPÍTULO XI - ARBITRAGEM E CASOS OMISSOS: 
Artigo 36. As divergências entre o acionista e a Companhia deverão ser solucionadas por 
arbitragem, na forma do disposto no § 3º do artigo 109 da Lei n.º 6.404/76, por um ou mais 
árbitros indicados na forma do regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da Bolsa 
de Valores de São Paulo. A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
Brasil, e será conduzida em português. Artigo 37. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Assembleia Geral da Companhia, com base na legislação aplicável.” 6.9. Aprovar a inclusão 
no Estatuto Social da Companhia do CAPÍTULO XII – PODER CONCEDENTE e respectivos 
Artigos 38, 39 e 40, e a alteração do Parágrafo único do Artigo 16 do Estatuto Social para 
refl etir a observância das regras previstas nesse novo Capítulo, que passarão a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 16. Competirá ao Conselho de Administração a orientação geral 
dos negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as seguintes 
matérias: (...) Parágrafo único. A aprovação de quaisquer matérias previstas no artigo 16 
deverá observar, no que for aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR e as regras 
e vedações estabelecidas no Capítulo XII do presente Estatuto Social.” “CAPÍTULO XII – 
PODER CONCEDENTE: Artigo 38. Não obstante qualquer outro dispositivo deste Estatuto 
Social em contrário, a celebração de contratos de mútuo somente poderá ser praticada pela 
Companhia ou por seus acionistas após prévia autorização da Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC (“ANAC” ou “Poder Concedente”), sendo que: (i) devem conter cláusula com 
expressa previsão de que a ANAC poderá suspender os pagamentos de quaisquer valores 
previstos contratualmente em caso de mora no recolhimento da Contribuição Variável ou risco 
de extinção antecipada da concessão; e (ii) a remuneração da operação de mútuo não pode 
exceder a taxa de juros dos Depósitos Interfi nanceiros (CDI); Artigo 39. A Companhia 
contratará e remunerará empresa especializada de auditoria independente de grande porte e 
de renome nacional e internacional para a realização de auditorias, quando o Poder 
Concedente julgar necessário, cabendo a este último o direito de veto na indicação realizada 
pela Concessionária. Artigo 40. É vedado à Companhia, nos termos do Contrato de 
Concessão, a prática dos seguintes atos: (i) celebrar contratos com suas Partes Relacionadas 
para explorar atividades econômicas que gerem receitas não tarifárias; (ii) a concessão de 
empréstimos e fi nanciamentos para seus acionistas, Partes Relacionadas e terceiros; e (iii) a 
prestação de fi ança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas, 
Partes Relacionadas e terceiros.” 6.10. Permanecer inalterados os demais dispositivos 
estatutários não alterados na presente assembleia. 6.11. Consolidar o Estatuto Social da 
Companhia, de acordo com a alteração aprovada nesta assembleia, conforme constante do 
Anexo II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, dispensada 
a sua publicação na íntegra. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por 
todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com 
previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei 
nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 25 de 
junho de 2021. Assinaturas: Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente da Mesa e, Waldo 
Edwin Pérez Leskovar, Secretário. Acionista: COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM 
CONCESSÕES, pelos Srs. Waldo Edwin Pérez Leskovar e Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a 
presente é cópia fi el do original lavrado no Livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - 
Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez Leskovar 
- Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 333.808/21-6 em 
13.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE 
JUNHO DE 2021 - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: Boletim de Subscrição de 935.694.539 
(novecentos e trinta e cinco milhões, seiscentas e noventa e quatro mil, quinhentas e trinta e 
nove) novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, representativas do 
capital social da Companhia. Subscritores: COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM 
CONCESSÕES, sociedade anônima, com sede na Avenida Chedid Jafet, n°. 222 – Bloco B, 4º 
Andar, Parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.367.702/0001-82 e no 
NIRE nº 35300352858, neste ato representada por seus diretores os Senhores: WALDO 
EDWIN PEREZ LESKOVAR, norte americano, casado, engenheiro elétrico, portador do 
Registro Nacional de Estrangeiros RNE W616562-V- CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 170.070.048-06; e MARCIO YASSUHIRO IHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 
153.066.718-61, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço profi ssional na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, 
Vila Olímpia, CEP: 04551-065. Assinaturas: Espécie de Ações Subscritas: ON 
935.694.539, Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 1,00, Forma e Prazo para 
Integralização: R$ 935.694.539,00, em moeda corrente nacional até o dia 31/08/2025; 
TOTAL: Espécie de Ações Subscritas: 935.694.539, Preço de Emissão das Ações - 
R$: R$ 935.694.539,00. São Paulo/SP, 25 de junho de 2021. Cristiane Alexandra Lopes 
Gomes - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez 
Leskovar - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil.

CPC BLOCO CENTRAL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº. 42.206.269/0001-79 - NIRE Nº. 3530057028-6 - COMPANHIA FECHADA

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

Garden Brands S.A.
CNPJ/ME nº [em constituição]

Extrato da Ata de Assembleia Geral de 
Constituição em 15.06.2021

Data, hora, local: 15.06.2021, às 10hs, na sede, SP/SP. 
Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Ricardo Alves 
Leme, Secretário: Norberto José da Costa Neto. Delibera-
ções: Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar A constitui-
ção da Companhia sob a denominação de Garden Brands 
S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 1.000 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, 
totalizando um valor de R$ 1.000,00. 3.  Aprovar o Estatuto 
Social da Companhia. Aprovar a eleição de 2 Diretores sem 
designação específi ca: (i) o Sr. Ricardo Alves Leme; e (ii) 
o Sr. Norberto José da Costa Neto. Encerramento: 
Nada mais. Acionistas: Ricardo Alves Leme, Norberto 
José da Costa Neto. Advogado: Fernanda Yumi Nakai - 
OAB/SP 422.729. JUCESP NIRE 3530057162-2 em 
23.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios fi ndos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais-R$)

Descrição 2020 2019
Receita líquida operacional 11.086 30.382 
Custo das vendas e serviços realizados (8.891) (25.622)
Lucro bruto operacional 2.195 4.760 
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (962) (2.079)
Despesas gerais e administrativas (457) (604)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (65) 188 
Lucro bruto antes do resultado fi nanceiro 711 2.265 
Resultado Financeiro: Despesas fi nanceiras (244) (1.956)
                                            Receitas fi nanceiras 205 686 
Lucro antes dos impostos sobre o lucro 672 995 
Imposto de renda e contribuição social (265) (806)
Diferido 40 (6)
Corrente (305) (800)
Lucro líquido do exercício
 das operações continuadas 407 189 
Lucro líquido atribuído aos
 acionistas da controladora 407 189 
Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 1,9122% 0,8888%

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais - R$)
“As demonstrações fi nanceiras completas, respectivas notas explicativas e parecer do auditor independente, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”

Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - CNPJ: 11.457.720/0001-05

Ativo 2020 2019
Circulante 15.302 26.406 
Caixa e Equivalentes de Caixa 136 346 
Títulos e valores mobiliários 1.985 1.259 
Contas a receber 6.476 9.417 
Imóveis a comercializar 6.559 15.245 
Demais contas 146 139 
Não Circulante 18.374 17.373 
Realizável a Longo Prazo 18.374 17.373 
Contas a receber 2.925 2.101 
Impostos e contribuições a compensar 124 200 
Partes relacionadas 5 18 
Imóveis a comercializar 15.262 15.036 
Demais contas 58 18 

Total do Ativo 33.676 43.779

Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Circulante 1.141 11.332 
Empréstimos e fi nanciamentos - 9.814 
Fornecedores e provisão para garantia 292 629 
Impostos e contribuições a recolher 68 60 
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos 135 248 
Dividendos a pagar 269 262 
Partes relacionadas 63 4 
Demais contas 314 315 
Não Circulante 483 595 
Exigível a longo prazo 483 595 
Fornecedores e provisão para garantia 8 180 
Provisões para riscos fi scais, trabalhistas e civeis 233 202 
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos 242 213 
Patrimônio líquido 31.252 31.852 
Capital social 21.306 21.306 
Reserva legal 2.479 2.459 
Lucros/Prejuízos Acumulados 7.467 8.087 
Adiantamento para futuro aumento de capital 800 - 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 33.676 43.779 

A Diretoria Raquel Alves de Araujo Tonhatto - Contadora - CRC 1SP 281214/O-0

Brasil Incorporação 149 SPE Ltda.
CNPJ nº 23.162.826/0001-52 - NIRE 35232104122

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 16/06/2021, às 10:00 horas, na Rua Teodoro Sampaio, 
1020, sala 1303 (parte), São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos Sócios. 
Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, Miguel Maia Mickelberg - 
Secretário. Deliberações: (a) aprovação da redução do capital social em R$ 
2.111.676,00, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil em 
vigor, com o consequente cancelamento de 2.111.676 quotas, de titularida-
de dos sócios, sendo 1.055.838 quotas de propriedade da sócia EBM Incor-
porações Centro Oeste Ltda. e, 1.055.838 quotas de propriedade da sócia 
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, as quais re-
ceberão, na proporção das respectivas participações, o valor da redução em 
moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas cancela-
das. Para os efeitos do § 1º, do artigo 1.084 da Lei 10.406/02, o arquivamen-
to da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados 
da publicação deste extrato. Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, 
Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Sócios: EBM Incorporações Centro 
Oeste Ltda e Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações.

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de arte edital
21171 nos dias 24 de julho às 13h
e 27 de julho às 19 horas.
www.gmleiloes.com.br  -SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1057131-14.2017.8.26.0100. 
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) 
Edificio Martha, Esp. de Manoel de Mattos Ayres, Espolio de 
Manoel (jose) Pereira Ayres, Maria Magdalena de Souza 
Ayres, inv Fernando Gomes de Souza Ayres, Espolio de 
Pedro Paulo Pereira Ayres, Nair Cecilia a Otero, inv Nair 
Cecilia de Alvares Otero Pereira Ayres, Carlos Eduardo 
Pereira Ayres, Alice Ferreira Ayres, Companhia Bandeirantes 
de Empreendimentos Comerciais, Espolio de Ganc Jankiel 
Mejlech, Martha Ganc, Lejzor Glat, Fajga Glat, Ana Maria do 
Rosario Rodrigues, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Marilene Fraguglia Mussolino ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre 
imóvel situado na Rua Martinico Prado, nº 481, Apto 1.203, 
Vila Boarque e BOX de garagem nº 11, do Edifício Martha, 
CEP 01224-010, 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.                       [20,21] 

EBM Incorporações 54 SPE Ltda.
CNPJ nº 32.172.030/0001-71 - NIRE 35232322120

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 21/06/2021, às 10:00 horas, na Rua Teodoro Sampaio, 
1020, sala 1303 (parte), São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos Sócios. 
Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, Miguel Maia Mickelberg - 
Secretário. Deliberações: (a) aprovação da redução do capital social em R$ 
1.077.664,00, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil 
em vigor, com o consequente cancelamento de 1.077.664 quotas, de titula-
ridade dos sócios, sendo 538.832 quotas de propriedade da sócia EBM In-
corporações Centro Oeste Ltda. e, 538.832 quotas de propriedade da sócia 
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, as quais re-
ceberão, na proporção das respectivas participações, o valor da redução em 
moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas cancela-
das. Para os efeitos do § 1º, do artigo 1.084 da Lei 10.406/02, o arquivamen-
to da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados 
da publicação deste extrato. Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, 
Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Sócios: EBM Incorporações Centro 
Oeste Ltda e Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações.

SPE 110 Brasil Incorporação Ltda.
CNPJ nº 17.793.037/0001-17 - NIRE 35227404130

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 21/06/2021, às 10:00 horas, na Rua Teodoro Sampaio, 
nº 1020, sala 1303 (parte), São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos Sócios. 
Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, Miguel Maia Mickelberg - 
Secretário. Deliberações: (a) aprovação da redução do capital social em R$ 
1.382.558,00, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil 
em vigor, com o consequente cancelamento de 1.382.558 quotas, de titula-
ridade dos sócios, sendo 691.279 quotas de propriedade da sócia EBM In-
corporações Centro Oeste Ltda. e, 691.279 quotas de propriedade da sócia 
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, as quais re-
ceberão, na proporção das respectivas participações, o valor da redução em 
moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas cancela-
das. Para os efeitos do § 1º, do artigo 1.084 da Lei 10.406/02, o arquivamen-
to da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados 
da publicação deste extrato. Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, 
Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Sócios: EBM Incorporações Centro 
Oeste Ltda e Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações.

Berg-Steel S.A Fábrica Brasileira de Ferramentas
C.N.P.J. Nº 44.209.294/0001-31 - NIRE Nº 353.000.27132
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em 09/08/2021, 

deliberarem sobre (a) aprovação do balanço do 1º semestre/2021; e (b) pagamento de dividendos intermediários, 
 

Coest Construtora S/A
Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77

CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 12/08/2021, na sede social, Rua das 
Araucárias, nº 168, Jardim Pinheirinho - Embu das Artes - SP, às 10:00 horas em primeira convocação ou às 11:00 horas em segunda convocação, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Assembleia Geral Ordinária: a) Exame, discussão e votação do relatório da administração 
das demonstrações financeiras, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; b) Eleição dos membros do Conselho de 
Administração; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Embu das Artes, 20 de julho de 2021. Marleine Serra Guimarães - Conselheira.

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 17 de Março de 2021
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: Realizada em 17 de março de 2021, às 9:30 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: (A) Deliberar sobre os seguintes documentos referentes ao exercício financeiro encerrado em 31.12.2020: (i) demonstrações
financeiras; (ii) parecer dos auditores externos; (iii) proposta de destinação do resultado; e (iv) relatório da administração sobre os negócios 
sociais e principais fatos administrativos do exercício findo; (B) outros assuntos. Deliberações: Dando início aos trabalhos da presente Reunião
de Diretoria, o Presidente da Mesa fez ampla exposição sobre: (A) a necessidade de examinar e aprovar os seguintes documentos referentes
ao exercício financeiro encerrado em 31.12.2020 (i) Demonstrações Financeiras; (ii) o Parecer dos Auditores Independentes; (iii) a Proposta para 
Destinação do Resultado e o orçamento de capital, em conformidade com o artigo 196 da Lei 6.404/76, nos termos do orçamento de capital ora
aprovado; (iv) o Relatório da Administração. (B) Outros assuntos: (1) os membros da Diretoria da Companhia recomendaram sobre a distribuição
dos juros sobre capital próprio no montante total bruto de R$ 33.895.307,00 (trinta e três milhões oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e
sete reais), e que deverão ser submetidas à aprovação da Assembleia Geral de acionistas da Companhia. Este valor poderá sofrer reajuste, 
conforme aplicação da taxa TJLP. Os juros sobre capital próprio, aprovados nessa deliberação serão pagos até 31 de dezembro de 2021. Assim,
a Diretoria recomendou que os referidos documentos e assuntos sejam submetidos ao exame e apreciação final do Conselho Fiscal, para que
possa emitir o seu parecer e, após, sejam colocados à disposição dos acionistas para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária e
Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da 
palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por 
unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio. São Paulo, 17
de março de 2021. Mesa: 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 nº 310.329/21-8 em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A
CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54 - Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em A.G.E. da Companhia a ser realizada em 26/08/2021 às 9 horas 
na sede a Av. Alcântara Machado, 80, cj 31, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) Deliberar 
sobre a proposta de desdobramento de ações na proporção de 03 ações novas por 01 atual de mesma espécie detida pelos 
acionistas.; (2) Deliberar sobre a alteração da razão social; (3) Aprovar a alteração dos Artigos 1º e 5º do Estatuto Social da 
Companhia em razão da aprovação da proposta de desdobramento de ações e da alteração da razão social. Encontram-se 
à disposição dos Acionistas, na sede social e no site (http://www.industriasjbduarte.com.br), bem como no site da CVM 
e da B3, cópias dos documentos a serem discutidos nesta Assembleia aqui convocada, incluindo os Fatos Relevantes, a 
Proposta da Administração, Boletim de voto a distância e demais documentos. No caso de dúvidas ou necessidade de 
esclarecimentos, solicitamos contatar a Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (11) 2061-5511, o Sr. Edison 
Cordaro. Conforme artigo 5º da Instrução CVM nº 481/09, do artigo 30º, item II da Instrução CVM 480/09 e artigo 13º 
do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência da Assembleia, 
além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o 
caso: (i) comprovante contendo sua respectiva participação acionária no capital social da Companhia expedido pela B3 ou 
constarem do Livro de Ações Nominativas da Sociedade; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do 
outorgante caso o acionista se faça representar por procurador ou (iii) opção pelo voto a distância. Os documentos aqui 
mencionados deverão ser endereçados ao Sr. Edison Cordaro (DRI), na Rua Agostinho Gomes, 2816, São Paulo/SP. São 
Paulo, 19/07/2021. Fabio Aylton Casal De Rey - Presidente do Conselho de Administração.

SERASA S.A.
CNPJ nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Serasa S.A. convoca os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária que será rea-
lizada no dia 27 de julho de 2021, às 15:45 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 14401, Torre C-1 do Comple-
xo Parque da Cidade, conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, 
nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Ler, discutir e votar o relatório da Administração, o balan-
ço patrimonial e as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício encerrado em 31/03/2021; b) Votar a proposta de des-
tinação do lucro líquido referente ao exercício de 1º/04/2020 a 31/03/2021, abrangendo a distribuição dos dividendos, JCP e 
a destinação para orçamento de capital; (c) Eleição/reeleição de membros para o Conselho de Administração da Serasa, com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023; (d) Outros assuntos de interesse geral da companhia. Cópias autentica-
das de documentos de representação devem ser entregues, sob protocolo, no Departamento Jurídico da Companhia, até três 
dias úteis antes da Assembleia. Kerry Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

NN Empreendimentos e Participações - EIRELI
CNPJ/MF nº 23.735.443/0001-26 | NIRE 3560120459-9

Ata de Decisão do Titular - Comunicado de Redução do Capital Social
No dia 07/07/2021, às 10 hs, na sede da Empresa, o titular Patrick de Teves Rocha Lima, brasileiro, casado, empresário, RG. nº 
1.867.148 SSP/DF, CPF/ME nº 312.948.858-80, domiciliado na Rua Frederic Chopin, 240, Apartamento 101, Jardim Paulistano, São 

I. 
II. 

III. Que o pagamento da 

IV. -

Patrick de Teves Rocha Lima

Jornal
ODIASP

Ligue:
3258-0273
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Gaia Impacto Securitizadora S.A. 
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

do Agronegócio da Série Única da 27ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A. 
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissão”)

A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo 
de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão 
(“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convoca-
ção, no dia 10 de agosto de 2021, às 15hs na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, para deliberar sobre a aprovação das demonstra-
ções contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 
600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para delibera-
ção em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações fi nanceiras se dará de forma automática. Em atenção à ICVM 
625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, 
sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles 
Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fidu-
ciário para mmacedo@terrainvestimentos.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assem-
bleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. 
Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assem-
bleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora https://gaiaimpacto.com.br/, bem como a participação e o 
voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer 
o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à 
Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e mmacedo@terrainvestimentos.
com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabi-
lizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais docu-
mentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será inte-
gralmente gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou 
pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equiva-
lente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio 
de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.

São Paulo, 16 de julho de 2021. Gaia Impacto Securitizadora S.A.
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 7ª E 8ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA

DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários das 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão da Securitizadora 
(“CRI”), da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A) com sede na Rua 
Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI” “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral, à realizar-se no dia 09 de agosto de 2021, 
às 14h00, de forma exclusivamente digital, através da plataforma unifi cada Microsoft Teams, nos termos da 
Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), e nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.3 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Aprovar a decretação ou não da Recompra Compulsória integral em razão do descumprimento da obrigação pecuniária, 
ocorrida em 07 de junho de 2021 e 08 de julho de 2021, referente ao não pagamento de parte da parcela de amortização 
dos CRI Sênior e da totalidade da parcela de juros e amortização dos CRI Subordinados, nos termos da cláusula 5.1, (ii), do 
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças de 05 de julho de 2017 (“Recompra 
Compulsória Integral” e “Contrato de Cessão respectivamente”); e b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a 
Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o 
deliberado no item acima. O material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site 
da Emissora: virgo.inc; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br.  A Assembleia será instalada em primeira convocação com a 
presença dos Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação. As deliberações das 
matérias constantes na ordem do dia da presente Assembleia, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação ou em 
qualquer convocação subsequente, por Titulares dos CRI que representem no mínimo 90% (noventa por cento) dos CRI em 
Circulação presentes na Assembleia. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota 
e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia 
para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes 
da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: 
(a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que 
comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para 
sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo; O titular do 
CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, 
enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, 
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser 
adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material 
de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar 
devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica ou não, e se 
for de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certifi cados digitais emitidos pela 
ICP-Brasil; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser 
enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. 
Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a 
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 20 de julho de 2021
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029775-18.2004.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 
38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a HERPLAN LTDA, CNPJ 69.963.742/0001-19, e HERCAMPO LTDA, CNPJ 04.027.491/0001-15, 
na pessoa de seus representantes legais, e a DENIVALDO JORGE BENEVIDES DUARTE, CPF 313.730.384-20, 
BRUNO NEVES SILVA, CPF 771.832.154-15, e s/m ELIZABETH REGINA MOURA SILVA, CPF 450.297.504-44, que 
Bayer Cropscience Ltda ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 4.637.297,16 
(fev/2021), referente ao inadimplemento das transações comerciais havidas entre as partes, representadas por 

CITAÇÃO por EDITAL, 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2021.          B 21 e 22/07

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 1086930-73.2015.8.26.0100 ( U-1080 ) 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 Isaías Lucas dos Santos, José Rodrigues de Souza, Amalia Maria 
de Souza, Mário Dias dos Santos, Elisabeth Marcolina dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Benedita 
Severiana de Freitas e Paulo Montanher ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
do imóvel localizado na Rua Dionísio Salomos, nº 153, Americanópolis, São Paulo-SP, com área de 200,00 m², 

de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1057204-15.2019.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito 
da 41ª Vara Cível Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Papelaria da Santa Cecilia Eireli - Me, CNPJ 26.563.085/0001-00, 
na pessoa de seu representante legal e a Leonardo Brito da Silva, CPF 076.019.103-42, que Pldevice Tecnologia em Sistemas de 
Computadores Ltda, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 19.354,69 (fev/2019), referente ao 
inadimplemento do Contrato de Comodato, eis que não cumpriram com as obrigações em proceder com repasse das recargas diárias 

Intimação-Prazo 20 dias-Proc. 1098022-48.2015.8.26.0100. A Dra. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de Direito da 39ª 
Vara Cível ? Foro Central Cível. Faz Saber a Papy S Importação e Exportação Ltda, CNPJ 01.810.836/0001-14, 
na pessoa de seu representante legal e a Sung Chae Lee Pak, CPF 014.419.598-40 e Woo Cheul Pak,  
CPF 049.913.638-10, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por Banco Santander 
(Brasil) S/A, foi efetuado acordo entre as partes e os réus deixaram de cumpri-lo. Estando os executados em 

 
R$ 1.258.479,52 (fev/2021), sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante 
da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), ou ser levado a efeito a penhora efetuada sobre os sobre os  
direitos dos executados Sung Chae Lee Pak e Woo Cheul Pak sobre os Direitos pertencentes a Sung Chae Lee 
Pak e Woo Cheul Pak sobre o apartamento nº 31, localizado no 3º andar, do bloco A, do Condomínio Rosset, 

 
5º CRI/SP, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem impugnação.                                                     B 21 e 22/07

Citação e Intimação - Prazo 20 dias Processo nº 1082408-03.2015.8.26.0100, apensado ao Proc. 1112269-63.2017.8.26.0100. 
A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível da comarca de São Paulo, Estado de 
São Paulo. Faz Saber a MARCELO OLIVEIRA NUNES, CPF/MF 700.530.576-00, que DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL 
LTDA, CNPJ/MF sob o nº 47.180.625/0001-46, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréus 
UNIVERSA AGRONEGÓCIOS LTDA., CNPJ/MF sob o n° 11.504.579/0001-46, MÁRCIO APARECIDO CÂNDIDO, CPF/MF sob o 
n° 669.065.636-53, SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CÂNDIDO, CPF/MF sob o n° 753.836.676-87, LUIS ANTÔNIO BONIFÁCIO, 
CPF/MF sob o n° 654.529.336-20, FÁTIMA NUNES PEREIRA BONIFÁCIO, CPF/MF sob o nº 851.076.976-15, MARCELO 
OLIVEIRA NUNES, CPF/MF sob o n° 700.530.576-00, BRAGA AGROPECUÁRIA LTDA., CNPJ/MF sob nº 10.636.631/0001-55, 
INCYTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF sob nº 05.324.083/0001-98, ROSA SANTA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF sob nº 40.619.199/0001-55, para exigir dos devedores o pagamento 

de R$ 400.000,00, nos termos da Carta de Fiança (agosto/2015), o qual deverá ser atualizado de acordo com os critérios legais. 
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado, ou em 
15 (quinze) dias, embargue ou reconheça o crédito da 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, atualizadas, prazos estes 

sobre a penhora dos imóveis objeto das matrículas nºs 245, 17.182, 356, 3.729 e 44.220, do Cartório de Registro de Imóveis da 
 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0048158-19.2019.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 16ªVara Cível,do 
Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Felipe Poyares Miranda,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) ANDERSON JOSÉ CAM-
POS DE ANDRADE,Brasileiro,RG 75262990,CPF 024.102.539-70,MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE,Brasileiro,RG 68751446,CPF 
026.574.519-50 e JOSE CAMPOS DE ANDRADE FILHO, Advogado,RG 65756072, CPF016.469.939-26, Nascido/Nascida 02/10/1975,que 
lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Elevadores Villarta Ltda,tendo 
por objeto o redirecionamento da execução contra a pessoa dos sócios,a fim de garantir o devido processo legal e a possibilidade 
de ampla defesa,visando o ressarcimento de prejuízos causados pela empresa executada ASSOCIAÇÃO PRINCESA ISABEL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA(R$ 32.254,76,valor posicionado para julho/2019).Não sendo possível a citação dos sócios: José Campos 
de Andrade Filho-CPF:767.460.388-15,Anderson José Campos de Andrade-CPF: 024.102.539-70 e Mari Elen Campos de Andrade- 
CPF: 026.574.519-50,tendo em vista o esgotamento dos meios de localização comprovado nos endereços conhecidos que noticiam 
estar os executados em local ignorado.Nos termos do artigo 256,II do Novo Código de Processo Civil,expediu-se o presente EDI-
TAL DE CITAÇÃO dos executados: José Campos de Andrade Filho CPF: 767.460.388-15, Anderson José Campos de Andrade- CPF: 
024.102.539-70 e Mari Elen Campos de Andrade- CPF:026.574.519-50,com prazo de 20(vinte)dias,findo o qual,inicia-se o prazo de 
15(quinze)dias para manifestar e requerer as provas cabíveis,consoante o disposto no artigo 135 do NCPC.Não sendo apresenta-
da manifestação,os réus serão considerado 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 28 de junho de 2021.         [20,21] 

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88 - NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 29.01.2021

1. Data, Hora e Local: 29.01.2021, às 11h30, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Servi-
ços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, São Paulo/SP. 2. Presença: Pre-
sente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Marco Antonio Sou-
za Cauduro e Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a postergação da integraliza-
ção referente ao aumento de capital social de sua controlada direta Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”). 
5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer res-
trições, aprovaram a postergação do prazo de 31/12/2020 para 31/12/2021 referente a integralização do aumento do ca-
pital social de sua controlada direta VLT Carioca, no valor de até R$ 71.999.999,85, a ser subscrito e integralizado por suas 
acionistas, a Companhia, a Riopar Participações S.A., a Odebrecht Mobilidade S.A. e a Investimentos e Participação em In-
fraestrutura S.A., conforme termos e condições apresentados nesta reunião. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os pre-
sentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 29.01.2021. Assina-
turas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. Conselheiros: (1) 
Marco Antonio Souza Cauduro; (2) Waldo Edwin Pérez Leskovar; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter. Certifi co que a presente 
é cópia fi el do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Marco Antonio Souza Caudu-
ro - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado 
com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 110.758/21-3 em 25.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia de Participações em Concessões
CNPJ 09.367.702/0001-82 - NIRE 35300352858-Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25.06.2021
1. Data, Hora e Local: 25.06.2021, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar - 
parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, 04551-065. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os 
avisos em face da presença das Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 
4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; (ii) a celebração de mútuo entre partes relacionadas; 
e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: As Acionistas detentoras da totalidade do 
capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de 
sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 1.317.000.000,00 
em moeda corrente nacional, com a emissão de 949.899.748 novas ações, sendo 474.949.874 ações ordinárias e 
474.949.874 ações preferenciais, a serem subscritas e integralizadas por suas acionistas a CCR S.A. (“CCR”) e a CIIS – 
Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), na proporção de suas respectivas participações 
acionárias, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o capital social de 
R$ 4.051.055.285,17 para R$ 5.368.055.285,17. 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o 
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º. O capital social é 
de R$ 5.368.055.285,17, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 
4.512.783.870 ações, sendo 2.256.391.935 ações ordinárias e 2.256.391.935 ações preferenciais, todas nominativas e 
sem valor nominal. 6.3. Aprovar a celebração de contrato de mútuo entre a Companhia, na condição de credora e sua 
controlada Barcas S.A. – Transportes Marítimos (“Barcas”), na condição de devedora, no valor de R$ 42.000.000,00, 
conforme necessidade de caixa da Barcas. 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração 
aprovada nesta assembleia, conforme constante do Anexo II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial 
competente, dispensada a sua publicação na íntegra. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, 
da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão 
desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São 
Paulo/SP, 25.06.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, 
Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelos Srs. Marco Antonio Souza Cauduro e Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - 
Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Servicos, pelos Srs. Marcio Yassuhiro Iha e Waldo Edwin Pérez Leskovar. 
Certifi co que a presente ata é cópia fi el do original lavrado em livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente 
da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital 
ICP Brasil. JUCESP nº 350.356/21-0 em 16.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25.06.2021 - Boletim de Subscrição: 
Boletim de Subscrição de 949.899.748 novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de 
emissão por ação de R$ 1,38646210, sendo 474.949.874 ações ordinárias e 474.949.874 ações preferenciais, representativas 
do capital social da Companhia. Subscritor: CCR S.A. (“CCR”), sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, 
222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF 02.846.056/0001-97 e NIRE 35.300.158.334, 
representada por seus Diretores, os Senhores: Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG 22638757-
4 SSP/SP e CPF/MF 272.647.628-74; e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro naval, RG 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF 153.066.718-61, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid 
Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas: Espécie de Ações Subscritas: ON 
470.200.375 PN 470.200.375, Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 1,38646210, Forma e Prazo para 
Integralização: R$ 1.303.830.000,00 em moeda corrente nacional até 31/12/2021.
Subscritor: CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), sociedade por ações, com sede na Rua 
Lauro Muller, 116, Sala 3.507, Parte 1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF 05.410.674/0001-88 e NIRE 33.300.312.374, 
neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Senhores Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado 
sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, RNE W616562-V, CPF/MF 170.070.048-06; e Marcio 
Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, RG 17.384.717-1 SSP/SP e 
CPF/MF 153.066.718-61, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 
04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas: Espécie de Ações Subscritas: ON 4.749.499 PN 4.749.499, Preço de 
Emissão das Ações - R$: R$ 1,38646210, Forma e Prazo para Integralização: R$ 13.170.000,00 em moeda corrente 
nacional até 31/12/2021. Total: Espécie de Ações Subscritas: 949.899.748, Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 
1.317.000.000,00. São Paulo/SP, 25.06.2021. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com 
certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil
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AKSP abre segundo turno com
novos vencedores em Interlagos

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 21  DE JULHO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Kartismo

Pódio dos cinquentões da Sênior da AKSP

Exatos 100 pilotos estiveram
representando a Associação dos
Kartistas de São Paulo na reinau-
guração do Kartódromo de Inter-
lagos (São Paulo/SP), sob a nova
administração da LR Preparações,
que no domingo (18) foi palco da
quarta etapa e abertura do segundo
tuno do campeonato da AKSP,
com vitórias as inéditas vitórias de
Augusto Coutinho (Elite), Guto
Oliveira (Sênior), Leonardo Fer-
reira (Graduados) e Igor Pacanari
(Light). Alberto Otazú (Elite), Jor-
ge Filipe (Sênior), Rodrigo Olivei-
ra (Graduados) e Igor Pacanari (Li-
ght) são os líderes na pontuação
geral.

A programação começou com
a prova da Sênior, com Luiz Gou-
vêa conquistando a pole position,
mas com os 11 primeiros separa-
dos por menos de um segundo.
Logo no começo Gouvêa recebeu
um toque, rodou e caiu para último,
deixando a liderança para Valdo
‘Nenê’ Gregório, que liderou até a
penúltima volta, quando foi ‘engo-
lido’ por Guto Oliveira, autor da vol-
ta mais rápida (56s490), Jorge Fi-
lipe e Marco Verga, os três primei-
ros. Em quinto terminou Unnion
Lee, seguido do estreante no cam-
peonato Marcelo Mesquita. Jorge
Filipe continua liderando o cam-
peonato com 93 pontos, 17 de van-
tagem sobre o vice Marco Verga.  

Igor Pacanari foi o gigante da
Light, sendo absoluto, largando da
pole position, liderando de ponta
a ponta, e ainda garantindo a volta
mais rápida (56s209) para vencer
com a maior margem do evento.
Em segundo terminou Jorge So-

brinho – estreando no campeona-
to deste ano -, seguido de Hélio
Matias, Felipe Lima, Alex Cronhal
e Binho Street, outro estreante no
certame. De quebra, Pacanari as-
sumiu a ponta da tabela de pontua-
ção, com 82 unidades, 10 de folga
sobre Emílio Di Bisceglie.

Entre os Graduados, Júlio Luiz
garantiu a posição de honra, mas
já esperava uma disputa acirradís-
sima, pois os 14 primeiros esta-
vam separados por um segundo.
Dito e feito. Em poucas voltas ele
esteve envolvido numa disputa que
logo nos primeiros giros o deixou
rodado e atolado na grama e cain-
do para último. As disputas conti-
nuaram intensas, com Leonardo
Ferreira – que largou em oitavo –
fazendo a volta mais rápida
(56s084) e vencendo por margem
mínima sobre Rodrigo Oliveira,
seguido de Matheus Nozaki, Fábio
Gudima – estreando no campeo-
nato -, Rodrigo Fernandes e André
Alves, outro estreante. Rodrigo
Oliveira continua encabeçando a
categoria com 78 pontos, com Ma-
theus Nozaki em segundo, com 68
pontos.

Finalmente na Elite da AKSP,
o piloto de Fórmula 1600 Guilher-
me Silva já chegou no campeona-
to com a melhor marca na tomada
de tempos. Numa prova muito dis-
putada nas primeiras voltas entre
os dez primeiros, logo Augusto
Coutinho começou a se desvenci-
lhar do pelotão e assumiu a lide-
rança para vencer com folga. An-
tes, garantiu a volta mais rápida do
evento (55s840). Leonardo Fer-
reira foi outro que saiu da confu-

são para se garantir na segunda co-
locação. As demais posições fo-
ram definidas apenas na última pas-
sagem, com Alberto Otazú em ter-
ceiro, seguido de Guilherme Sil-
va, Tiago Vargas e Douglas Peco-
raro. Alberto Otazú mantém a li-
derança da categoria máxima da
AKSP com 93 pontos, 19 de van-
tagem sobre Augusto Coutinho.

Além dos seis primeiros co-
locados de cada categoria recebe-
rem os seus troféus no pódio, e o
sétimo colocado um kit da Cerve-
jaria Paulistânia, a SM Reparado-
ra de Veículos ofereceu troféus
exclusivos para os autores das po-
les position e voltas mais rápidas
para todas as categorias. Em ações
incentivadoras, Guilherme Silva
fez a pole position mais rápida da
etapa e foi premiado com uma ca-
miseta Harderthan, enquanto Au-

gusto Coutinho garantiu a volta
mais rápida entre todas as catego-
rias e levou um par de luvas DKR
personalizadas.

A campanha de arrecadação de
agasalhos e cobertores feita nesta
etapa da AKSP foi um sucesso, e
as doações serão encaminhadas
nesta semana para a Fratérnitas
Madre Tereza de Calcutá, locali-
zada na Vila Natal, região do Gra-
jaú, zona sul de São Paulo (SP).

A quinta etapa do campeonato
da AKSP deverá acontecer no dia
5 de agosto, novamente no Kartó-
dromo de Interlagos.

Resultado da 4ª etapa da Sêni-
or da AKSP: 1) Guto Oliveira, 19
voltas em 18min08s046; 2) Jorge
Filipe, a 3s872; 3) Marco Verga, a
4s412; 4) Valdo ‘Nenê’, a 4s450;
5) Unnion Lee, a 4s820; 6) Mar-
celo Mesquita, a 5s878; 7) Ricar-

do Cesar, a 6s547; 8) Wagner Bo-
telho, a 7s888; 9) Adolfo Soares,
a 15s766; 10) Gerson Roschel, a
16s285.

Confira os dez primeiros da
Sênior depois de quatro etapas: 1)
Jorge Filipe, 93 pontos; 2) Marco
Verga, 76; 3) Jorge Roque, 62; 4)
Luiz Gouvêa, 53; 5) Ricardo Ce-
sar e Guto Oliveira, 49; 7) Adolfo
Soares e Valdo Gregório, 46; 9)
Wagner Botelho, 40; 10) Juan Al-
varez, 37.   

Resultado da 4ª etapa da Light
da AKSP: 1) Igor Pacanari, 19 vol-
tas em 18min01s445; 2) Jorge
Sobrinho, a 13s734; 3) Hélio Ma-
tias, a 17s145; 4) Felipe Lima, a
17s331; 5) Alex Cronhal, a
17s969; 6) Binho Street, a
20s196; 7) Robson Lange, a
23s950; 8) Arthur Filipe, a
28s365; 9) André Sgarbi Lolo, a
28s866; 10) Alex Cruz, a 29s028.

Confira os dez primeiros da
Light depois de quatro etapas: 1)
Igor Pacanari, 82 pontos; 2) Emí-
lio Di Bisceglie, 72; 3) Arthur Ca-
lore, 70; 4) Seong Lee, 56; 5) An-
dré Sgarbi, 42; 6) Igor Dias, 38; 7)
Hélio Matias, 36; 8) Alex Cronhal
e Robson Lange, 30; 10) Lucas
Piovesam, 26.  

Resultado da 4ª etapa da Gra-
duados da AKSP: 1) Leonardo Fer-
reira, 17 voltas em 16min07s427;
2) Rodrigo Oliveira, a 0s183; 3)
Matheus Nozaki, a 0s875; 4) Fá-
bio Gudima, a 12s091; 5) Rodrigo
Fernandes, a 12s526; 6) André Al-
ves, a 13s174; 7) Paulo Daniel, a
15s444; 8) Antonio Oliveira, a

16s256; 9) Hudson Oliveira, a
16s640; 10) Adeilton Neri, a
16s780.

Confira os dez primeiros da
Graduados depois de quatro eta-
pas: 1) Rodrigo Oliveira, 78 pon-
tos; 2) Matheus Nozaki, 68; 3)
Rodrigo Fernandes, 67; 4) Júlio
Luiz, 56; 5) José de Jesus, 52; 6)
Adeilton Neri, 45; 7) Gabriel Me-
dina, 44; 8) Leonardo Ferreira, 41;
9) Marcelo Costa e Rodrigo Sil-
va, 39.  

Resultado da 4ª etapa da Elite
da AKSP: 1) Augusto Coutinho, 19
voltas em 17min46s022; 2) Leo-
nardo Ferreira, a 6s771; 3) Alber-
to Otazú, a 11s184; 4) Guilherme
Silva, a 14s426; 5) Tiago Vargas, a
14s611; 6) Douglas Pecoraro, a
15s671; 7) Fábio Laranjo, a
15s865; 8) Hilheus Vagner, a
16s294; 9) Marcos Takuma, a
17s288; 10) Vinicius Silva, a
19s534.

Confira os dez primeiros da
Elite depois de quatro etapas: 1)
Alberto Otazú, 93 pontos; 2) Au-
gusto Coutinho, 74; 3) Douglas
Pecoraro, 68; 4) Leonardo Ferrei-
ra, 59; 5) Galvane Ruivo, 48; 6)
Valdo Gregório e Fábio Laranjo,
44; 8) Tiago Vargas, 42; 9) Vini-
cius Silva, 38; 10) Gabriel Roque,
36.

O campeonato da AKSP tem o
apoio de Cervejaria Paulistânia,
Luvas DKR, Camisetas Harder-
than e SM Reparação de Veículos.
C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com; What-
sApp: 11-93079.0901
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O jovem Matheus Ferreira
é o atual vice-líder do Europeu
de Kart na categoria OK Júni-
or após três etapas disputadas
em 2021 e neste final de sema-
na buscará o título em Zuera,
na Espanha, que receberá a úl-
tima etapa do campeonato a
partir desta sexta-feira (23).
Com 61 pontos conquistados,
o piloto brasiliense precisa ti-
rar uma diferença de apenas 9
pontos para o líder e almeja a
vitória entre os 101 pilotos ins-
critos na categoria para a etapa
deste final de semana.

“Estou muito animado para
correr nesta última etapa do
Europeu de Kart, já que tive-
mos um desempenho ótimo
até aqui com vitória e pódio
nas últimas duas etapas e ago-
ra o objetivo é com certeza
terminar na primeira coloca-
ção do campeonato. Vamos
trabalhar bastante para buscar
a vitória, estou bem próximo
do líder na classificação e va-
mos com confiança para tentar
trazer este título para o Brasil”,
diz Matheus, que foi vice-cam-
peão do WSK Super Master
Series em 2021.

Com vitórias e pódios nes-
ta temporada, o jovem piloto
está em sua melhor fase desde
que chegou ao kartismo euro-
peu em 2019. Além do vice-

Matheus Ferreira busca título
da OK Júnior em etapa final
do Europeu de Kart na Espanha

Fórmula E: traçado coberto
intriga equipes em Londres

O retorno das ruas da cidade
de Londres ao calendário do Cam-
peonato Mundial de Fórmula E, no
próximo final de semana (24 e 25),
promete ser ainda mais cheio de

emoções, especialmente para os
engenheiros e pilotos da catego-
ria dos carros elétricos. Com par-
te de seus 2.525 metros percorri-
dos pela primeira vez dentro do

Centro de Exposições de Londres,
às margens do Rio Tâmisa, o tra-
çado vai impor aos competidores
alguns desafios únicos e, depen-
dendo das condições do clima, di-
fíceis de solucionar. 

“Voltamos para Londres após
quatro anos de ausência, mas em
uma pista totalmente nova e cheia
de características e personalida-
de bem próprias”, diz Lucas Di
Grassi, que defende a equipe Audi
Sport Abt Schaeffler e realizou
testes de simulador usando o tra-
çado virtual londrino, onde a ca-
tegoria disputa uma prova no sá-
bado e outra no domingo.

“Muitas curvas” – “Não é
um traçado particularmente veloz
de forma geral. Também não será
critico em termos de consumo de
energia. Proporcionalmente, tem
várias curvas para uma pista pe-

quena e, a princípio, oferece pou-
cos pontos de ultrapassagem. En-
tão é bem diferente das demais
pistas que usamos na Fórmula E”,
avalia o brasileiro.

As duas provas do final de
semana terão transmissão ao
vivo pela TV Cultura e SporTV.
Após 11 etapas, a disputa pelo
título permanece bastante aber-
ta. Do primeiro colocado, Sam
Bird (Inglaterra, Jaguar Racing),
ao 15º, Jake Dennis (Inglaterra,
BMW Andretti), há apenas 27 pon-
tos de diferença – em campeona-
to que coloca em jogo um máxi-
mo de 30 pontos por corrida. Com
quatro provas a serem disputadas
até o encerramento da temporada,
dia 15 de agosto, em Berlim, ain-
da há 120 pontos a serem conquis-
tados em 2021. Di Grassi ocupa a
11ª posição na tabela.
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Brasileiro Loterias Caixa Sub-18
 é confirmado para São Paulo

A Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt) confirmou a
realização do Campeonato Bra-
sileiro Loterias Caixa de Atletis-
mo Sub-18 para o período de 27
a 29 de agosto no Estádio do
Centro Olímpico de Treinamen-
to e Pesquisa, na Vila Clementi-
no, em São Paulo (SP).

Os clubes interessados de-
vem fazer a inscrição de seus
atletas no período de 12 a 16 de
agosto pelo sistema on-line da
CBAt, que alerta que o ranking
de participação no torneio será
fechado no dia 2 de agosto.

Já a Sessão Informativa Vir-
tual será realizada às 15 horas do
dia 26 de agosto via plataforma
zoom. A CBAt enviará todas as
informações a respeito, direta-
mente às equipes participantes,
após o fechamento das inscri-

ções.
Na edição de 2020, realizada

em dezembro, em Bragança Pau-
lista, a Orcampi, de Campinas,
somou 150 pontos na classifica-
ção geral, ficando em 1º lugar
também no masculino, com 62,
e na 2ª colocação no feminino,
com 88, empatada como o IPEC-
PR. O Centro Olímpico-SP foi
vice-campeão no geral, com 135
pontos, e campeão do feminino,
com 109. O pódio no feminino
teve CASO-DF, com 110, em
segundo lugar, seguido do IPEC-
PR, com 101.

Ana Luísa Couto Ferraz
(Orcampi-SP) e Izaias Alves
Sales (AGUIAS Guariba-SP)
foram eleitos os destaques in-
dividuais no feminino e no
masculino do torneio.

O Campeonato Brasileiro

deste ano seguirá todos os pro-
tocolos sanitários exigidos pelas
autoridades. Sem a presença de
público – só as pessoas creden-
ciadas poderão entrar no estádio
-, haverá controle de acesso à
área de competição. Só os atle-
tas que forem competir no dia,
por exemplo, serão liberados.

Outra determinação, que ser-
ve para todos os envolvidos na
competição: atletas, treinadores,
árbitros, dirigentes e pessoal de
apoio terão de passar todos os
dias pelo controle de aferição de
temperatura corporal.

Durante a realização do Cam-
peonato Brasileiro, a CBAt rea-
lizará campanha de arrecadação
de alimentos, sugerindo a doação
de 1 kg de produtos não perecí-
veis. As doações serão recebidas
na tenda de aferição de tempera-

tura da Prevent Senior. A entida-
de a ser beneficiada será a Asso-
ciação Casa Madre Teodora dos
Idosos, de São Paulo.

E como ocorreu no Troféu
Brasil, em junho, a CBAt tam-
bém continuará com a coleta se-
letiva de lixo, com receptores
para recicláveis e orgânicos.
Uma empresa especializada vai
controlar a separação do lixo e
fazer um certificado informando
o quanto e o que foi produzido
nos três dias de competições.

A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo bra-
sileiro para a entidade gestora
do esporte e os atletas brasilei-
ros, visando a saúde integral
dos indivíduos e apoio às com-
petições. As Loterias Caixa são
a patrocinadora máster do atle-
tismo brasileiro.

F
ot

o/
 D

iv
ul

ga
çã

o

campeonato do WSK, onde
conquistou poles, vitórias e
pódios, Matheus foi campeão
da etapa francesa do Europeu
de Kart em Aunay Les Bois e
também foi o terceiro coloca-
do na etapa italiana, disputada
em Sarno.

De olho nos desafios des-
te segundo semestre de 2021,
o brasiliense destaca a maturi-
dade adquirida nestes anos de
desafios na Europa.

“Hoje estou bem mais ex-
periente do que quando che-
guei aqui na Europa para com-
petir. Mesmo com um ano pre-
judicado por conta da pandemia
em 2020, ainda consegui bons
resultados e hoje estamos bem
mais confiantes. Acredito que
podemos sair desta temporada
com títulos e vamos trabalhar
muito para isso, vamos com
tudo”, diz Matheus Ferreira

Os treinos livres do Euro-
peu de Kart em Zuera, na Es-
panha, começam nesta sexta-
feira (23), enquanto as bateri-
as classificatórias serão reali-
zadas a partir do sábado (24) e
terminam no domingo (25). A
Final da categoria OK Junior
está marcada para justamente
para o domingo (25), com lar-
gada às 08h30 da manhã (ho-
rário de Brasília) e 15 voltas
de duração.


