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Brasil deve receber 69,4 mi de
doses de vacinas em setembro
O Ministério da Saúde deve
receber, em setembro, 69,4
milhões de doses de vacina
covid-19. Com essa projeção,
a expectativa é que mais de
132,7 milhões de doses sejam
entregues pelos laboratórios
contratados nos próximos dois
meses.
No mês de agosto, a previsão do ministério é de 63,3
milhões de vacinas.
Para o Ministério da Saúde, a previsão coloca o Brasil
no caminho para cumprir a
meta de que toda população
brasileira acima de 18 anos es-

Ministério lança campanha de
valorização do aleitamento materno
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Governo Central termina primeiro
semestre com déficit de R$ 53,7 bi
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo
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Noite

Legislação contra violência
doméstica fica mais dura
para agressores
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Portugal anunciou na quinta-feira (29) um plano de três
etapas para suspender as restrições adotadas para conter a
covid-19 no país, incluindo o
fim do toque de recolher noturno, à medida que a vacinação no país progride e ajudando a controlar um recente surto de infecções.
A partir de domingo (1º), às
23h no horário local, o toque
de recolher não estará mais em
vigor, e as restrições ao horário de funcionamento de restaurantes e lojas também serão suspensas, informou o primeiroministro de Portugal, António
Costa, em entrevista coletiva.
Os torcedores poderão retornar aos eventos esportivos
sob determinadas condições,
que ainda não foram anunciadas e, embora o trabalho remoto ainda seja recomendado, não
será mais obrigatório.
“A vacinação contribuiu significativamente para essas medidas, mas não podemos ignorar o fato de que o vírus continua circulando. A pandemia não
desapareceu”, disse Costa.
Mais restrições serão gradualmente suspensas nos próximos meses, à medida que
mais e mais pessoas tomarem
vacinas contra a covid-19.
Cerca de metade da população está agora totalmente
imunizada e todos os maiores
de 18 anos já podem agendar
a vacinação.
Na segunda fase do plano,
que começará em setembro,
quando 70% da população estiver totalmente vacinada, terminará a obrigatoriedade do
uso de máscaras em áreas externas, mas a proteção facial
ainda será exigida em grandes
aglomerações. As máscaras
permanecerão obrigatórias em
ambientes fechados.
Boates e bares, que estão
fechados desde março do ano
passado, devem reabrir no mês
seguinte, mas será requisitado
o certificado digital da União
Europeia ou um teste negativo
para coronavírus para liberar a
entrada. (Agencia Brasil)

Brasil gera 309 mil,
empregos formais em
junho, segundo Caged

O Brasil gerou 309.114
postos de trabalho em junho
deste ano, resultado de
1.601.001 admissões e de
1.291.887 desligamentos de

empregos com carteira assinada. No acumulado de 2021, o
saldo positivo é de 1.536.717
novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do

Ministério da Economia, que
divulgou na quinta-feira (29)
as Estatísticas Mensais do
Emprego Formal, o Novo Caged.
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O Diário Oficial da União
trouxe na quinta-feira (29) a
Lei 14.188/2021, que prevê
que agressores sejam afastados
imediatamente do lar ou do local de convivência com a mulher em casos de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da vítima ou de seus

dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência
psicológica.
O texto que entrou em vigor
na quinta-feira, modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/
90) e na Lei Maria da Penha (Lei
nº 11.340/2006).
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Museu da Língua Portuguesa
será reaberto ao público
no domingo
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Maioria das vítimas de
tráfico de pessoas é negra,
mostra relatório
Dados do Relatório Nacional
sobre Tráfico de Pessoas mostram
que 72% das vítimas desse tipo de
crime no Brasil é negra. A taxa leva

em consideração as pessoas atendidas nos Núcleos de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas e em postos
do Ministério da Saúde. Página 6

Esporte
TÓQUIO 2020

Rebeca Andrade fatura prata, 1ª medalha
na ginástica feminina do país
A paulista Rebeca Andrade,
de 22 anos, entrou para a história da ginástica artística do
Brasil ao conquistar a prata no
individual nos Jogos de Tóquio
(Japão), a primeira medalha
olímpica feminina do país na
modalidade, na manhã de quinta-feira (29). Rebeca somou
ao final dos quatro aparelhos 57.298 pontos, ficando
atrás somente da norte-americana Sunisa Lee (57.433)
e à frente de Angelina Melnikova, do Comitê Olìmpico Russo (ROC, sigla em inglês) que totalizou 57.199. A
brasileira ainda tem chances
reais de conquistar mais medalhas nas disputas de salto e

solo a partir de domingo (1º de
agosto).
Rebeca já começou brilhando na apresentação do salto, primeiro dos quatro aparelhos, com
nota 15.300, a mais alta entre
todas as competidoras. Na sequência, nas assimétricas, Rebeca
cravou outra nota alta: 14.666.
Depois, na trave, a ginasta conseguiu 13.566, mas a comissão
técnica entrou imediatamente
com recurso, que foi aceito e a
nota revisada para 13.666. Antes
da apresentação no solo, Rebeca
estava na terceira posição geral.
No último aparelho, a brasileira cometeu dois pequenos erros (pisou fora do tablado) e
obteve 13.666. O desempenho
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Covid-19:
Portugal
anuncia plano
para suspensão
de restrições

teja vacinada com a primeira
dose da vacina contra covid19 em setembro.
De acordo com o ministério, até o momento, 98,3 milhões de brasileiros receberam
a primeira dose da vacina. O
número representa 61,4% da
população vacinável, estimada em 160 milhões de pessoas. Foram distribuídas 176,2
milhões e, dessas, mais de 137
milhões foram aplicadas, sendo 98 milhões de primeira
dose e 39 milhões da segunda dose ou dose única. (Agencia Brasil)

geral nos quatro aparelhos garantiu à brasileira a medalha de
prata e o melhor desempenho

feminino do país na modalidade em Jogos Olímpicos. Brasil
agora totaliza sete medalhas em

Tóquio 2020.
A conquista inédita para o
país tem gosto ainda mais especial para Rebeca, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em 2019 e teve
de passar por três cirurgias. A
atleta voltou a treinar forte no
início de 2020 e só veio a assegurar a vaga em Tóquio em junto deste ano, ao vencer a prova
individual Pan-Americano de
Ginástica, no Rio de Janeiro.
Rebeca Andrade se classificou para a final do individual geral em Tóquio em segundo lugar, atrás da favorita norte-americana Simone Biles, que desistiu da competição para se concentrar em sua saúde mental.

Seleção feminina vence Japão
e consegue terceira vitória
A seleção brasileira feminina de vôlei chegou ao terceiro resultado positivo nos
Jogos de Tóquio. Na quintafeira (29), o Brasil venceu o
Japão por 3 sets a 0 (25/16,
25/19 e 26/24), na Ariake
Arena, no Japão. O time do
treinador José Roberto Guimarães já tinha vencido, respectivamente, Coréia do Sul
e República Dominicana por
3 sets a 0 e 3 sets a 2.
A ponteira Fernanda Garay foi a maior pontuadora do
confronto, com 13 acertos.

A atacante Gabi também teve
boa pontuação, com nove acertos. Pelo lado do Japão, a atacante Ishii foi o destaque, com
11 pontos.
A levantadora Macris deixou a quadra no terceiro set
depois de sofrer uma lesão no
tornozelo direito e foi substituída por Roberta. Segundo
médico da seleção feminina,
Júlio Nardelli, a jogadora já
começou o tratamento de fisioterapia e está em observação.
“A Macris já está fazendo tratamento fisioterápico, vai ser

acompanhada de perto e vamos
realizar uma ressonância entre
hoje e amanhã”, disse Nardelli.
A capitã Natália, que entrou
bem na partida, comentou sobre a vitória diante das japonesas. “Nosso time jogou mais
solto hoje desde o início do
primeiro set. Essa vitória em
três sets contra o Japão foi
muito boa para a nossa confiança. É sempre muito difícil
jogar contra as japonesas que
têm um dos melhores sistemas
defensivos do mundo e acaba
sendo um teste de paciência. O

grupo todo atuou muito bem”,
disse Natália.
A levantadora Roberta
destacou a postura brasileira em toda a partida e mostrou confiança na campanha
do Brasil.
“Ficamos chateadas com a
lesão da Macris, mas tentei
manter o nível que ela estava
imprimindo na partida. Fico feliz que o time se juntou e conseguimos fechar o set por ela.
Temos 12 atletas prontas para
jogar, vamos focar em mandar
boas energias para Macris e

pensar na Sérvia. É um time
muito alto e que bloqueia
com eficiência”, afirmou Roberta.
O Brasil terá como próximo adversário nos Jogos de
Tóquio a Sérvia. O time verde e amarelo duelará com as
sérvias a às 4h25 deste sábado (31).
Na última edição dos Jogos, no Rio, em 2016, a seleção feminina ficou em quinto lugar. O Brasil tem dois
ouros e dois bronzes no feminino nos Jogos Olímpicos.
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Museu da Língua Portuguesa será
reaberto ao público no domingo
obras começaram em 2017 e
foram acompanhadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais de proteção do patrimônio histórico e artístico.
Novos espaços
A reconstrução trouxe novos
espaços ao projeto original, assinado pelo arquiteto Paulo
Mendes da Rocha (1928-2021).
Entre as novas intervenções está
um terraço com vista para o Jardim da Luz e para a torre do relógio, símbolo da estação. Também foi criado um centro de referência de estudos da língua
portuguesa, para receber fóruns
e permitir a aproximação de pesquisadores.

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereador André Santos (Republicanos) vai ter que fazer milagre, como vice-líder do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que recebe ataques de todos os lados
.
PREFEITURA
48º dia no cargo e Ricardo Nunes (MDB) já enfrenta uma
guerra até de alguns vereadores governistas com cobranças como
se estivesse no seu 4.448 dia ...
.
(São Paulo)
... Ontem, ele e a 1ª Dama Regina estiveram com o padre Lancellotti, que tá impressionado com o amparo aos moradores de
rua que sofrem com o frio
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Roberto Jefferson tá fazendo barba, bigode e cabelo no diretório paulista. O empresário - Bolsonarista - Otávio Fakhoury foi
ungido presidente estadual
.
GOVERNO (São Paulo)
Doria e a 1ª Dama Bia, ao lado de Ricardo Nunes e a 1ª Dama
Regina, mostraram ontem - acima de PSDB e MDB - tão juntos
por vacinas e ações sociais
.
CONGRESSO (Brasil)
Será sensacional ver a mãe do senador Ciro Nogueira (PP) no
seu mandato e Flávio, filho do Bolsonaro suplente (podendo assumir) na CPI do Covid 19
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro rebateu vídeo do Supremo, questionando em seu
vídeo (live) que na eleição 2014 há vários indícios que houve
fraude nas urnas eletrônicas
.
PARTIDOS (Brasil)
Pergunta da hora : o que rolará nas ruas em 1º agosto, quando
boa parte da população pode se manifestar pelo voto com impressora e auditoria 2022 ?
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - vem sendo
publicada na imprensa brasileira (São Paulo) desde 1993. Via Internet desde 1996 - cesarneto.com - tornou-se referência da liberdade possível. Twitter @cesarnetoreal ... Email
cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Jornal
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Protocolos de segurança
A reabertura acontece dentro
dos protocolos de segurança
para evitar a disseminação da
covid-19, com a necessidade de
agendamento prévio das visitas

todo um restauro muito bonito
desse edifício, com a ativação de
novos espaços com ocupação de
serviços de café e loja e também
um saguão com uma programação cultural que faz o diálogo
com esses diferentes públicos
do entorno”, destacou.

e restrição de público. As pessoas também vão receber uma
caneta especial para poderem
interagir com os vídeos e jogos
com tecnologia touch screen.

A instituição também tem
como foco além da missão educativa, segundo a diretora-executiva, Renata Motta, o diálogo
com a vizinhança. “A gente tem

Serviço
O Museu da Língua Portuguesa fica aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. A
entrada é gratuita aos sábados.
Nos demais dias, os valores
são de R$ 20 e R$ 10 para a
meia entrada. As informações
sobre a visitação e aquisição
de ingressos podem ser vistas
na página da instituição.
(Agência Brasil)

Taxa de contaminação por COVID-19
cai nos presídios do Estado de São Paulo

CESAR
NETO

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

O museu manteve o conceito de exposições imersivas e interativas, com conteúdo desenvolvido com a colaboração de
linguistas, estudiosos e artistas
do Brasil e outros países lusófonos. Entre os nomes de destaque estão o músico José Miguel
Wisnik, os escritores José
Eduardo Agualusa, Mia Couto,
Marcelino Freire e Antônio Risério, a slammer Roberta Estrela D’Alva e o documentarista
Carlos Nader.
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O Museu da Língua Portuguesa será reaberto ao público a
partir do próximo domingo (1º).
No sábado (31), será feita uma
cerimônia de abertura com autoridades de países falantes da
língua portuguesa e ex-presidentes do Brasil. O museu que fica
na Estação da Luz, um edifício
do final do século 19 centro de
São Paulo, foi destruído por um
incêndio em dezembro de 2015.
Na quinta-feira, as obras de reconstrução foram entregues.
Foram investidos cerca de
R$ 85 milhões nas obras de reconstrução de diversos apoiadores privados e do governo do
estado de São Paulo e do governo federal, pela Lei Rouanet. As

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Assim como em todo o Estado de São Paulo, o número de
casos de COVID-19 tem caído
significativamente nos presídios. Em agosto do ano passado,
havia 2.807 registros da doença,
enquanto em julho de 2021, apenas 24 – uma queda de 99,15%
em menos de um ano. Entre funcionários do sistema prisional,
a redução também foi significativa: em abril deste ano, durante
a chamada segunda onda, houve
um pico de 615 casos, mas em
menos de três meses este núme-

ro caiu para 60.
Isso foi possível graças a
uma série de medidas que vêm
sendo tomadas desde o início da
pandemia. Cerca de 30 mil profissionais da linha de frente nos
presídios foram imunizados entre abril e maio deste ano e
69.116 pessoas presas já foram
vacinadas.
A imunização de custodiados
avança conforme o Plano Estadual de Imunização (PEI). Como
a população privada de liberdade é mais jovem que a popula-

ção em geral, a expectativa é que
a vacinação avance a partir do
mês de agosto, considerando a
ampliação das faixas etárias elegíveis para a vacinação pelo PEI.
A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) seguiu as
determinações do Centro de Contingência do Coronavírus. Por
isso, suspendeu atividades coletivas, intensificou a limpeza de
áreas, restringiu acesso às unidades e monitora grupos de risco.
Já foram entregues, desde
então, cerca de 9 milhões de

máscaras para presos e funcionários, incluindo cerca de 1 milhão e duzentas mil máscaras do
tipo N95/PFF2 e similares.
Além das máscaras, foram entregues aos presídios quatro milhões de luvas descartáveis, mais
de 158 mil litros de álcool gel,
103 mil litros de sabonete líquido, entre outros insumos.
Os cuidados dispensados
proporcionaram maior segurança aos servidores, prestadores de serviços, visitantes e
custodiados.

São Paulo tem novo recorde de frio: 4,7°C
A madrugada de quinta-feira,
(29) em São Paulo teve recorde
de temperatura mínima em 2021
com os termômetros registrando média de 4,7°C nas estações
meteorológicas do Centro de
Gerenciamento de Emergências
(CGE) da prefeitura. Em Engenheiro Marsilac, extremo sul de
Parelheiros, a temperatura mínima foi negativa: 0,1°C. Até então,
a menor média mínima este ano
havia sido em 20 de julho: 5,4°C.
Segundo os meteorologistas
do CGE, na quinta-feira,na capital paulista houve predomínio de
sol entre poucas nuvens e céu
claro, com as temperaturas variando entre 5°C e 13°C, números que não devem ser superados por causa da atuação da forte massa de ar frio polar, considerada a mais intensa em 2021.
Os menores índices de umidade
do ar se mantêm acima dos 40

% e não há previsão de chuva
para a capital paulista.
Frio vai permanecer nos
próximos dias
Ainda segundo o CGE, as
próximas madrugadas ainda serão geladas e com expectativa de
novo recorde na madrugada de
sexta-feira (30). As mínimas nos
bairros mais afastados do centro
expandido, distantes das áreas mais
urbanizadas, podem atingir valores
próximos ou abaixo de zero. “O ar
frio polar só deve começar a perder força a partir do início da próxima semana, quando as temperaturas se elevam gradativamente”,
informou o Centro de Gerenciamento de Emergências .
A madrugada de sexta-feira
(30) deve registar 3°C e valores
negativos nas regiões mais periféricas da cidade. O dia terá
céu claro e poucas nuvens, com

temperatura máxima em torno
dos 15°C com percentuais de
umidade do ar entre 45% e 95%.
A sensação será de frio no decorrer do dia, que terá valores
mínimos de umidade do ar acima dos 45%.
O sábado (31) ainda será frio,
com a madrugada registrando
termômetros em torno de 7°C,
e predomínio de sol, céu com
poucas nuvens e temperatura
máxima de 16°C durante o dia.
A sensação será de frio no decorrer do dia, com taxas de umidade do ar entre 35% e 90%.
Acolhimento com proteção social
Na noite de quarta-feira, (28)
o governo de São Paulo realizou
o acolhimento emergencial de
50 pessoas em situação de rua
na estação Pedro II do Metrô,
como parte do programa Noites

Solidárias, que visa garantir a
proteção social e segurança alimentar da população em situação de rua durante a frente fria
que chegou ao estado.
No abrigo, as pessoas foram
acolhidas com colchões e cobertores, além de alimentação.
A segurança da região e dentro
da estação foi reforçada pela
Secretaria de Segurança Pública e pela Guarda Civil Metropolitana. Uma equipe do Padre Julio Lancelotti pernoitou com os
abrigados para auxiliar no acolhimento de todos.
O abrigo montado na estação
do Metrô possui 400 vagas disponíveis exclusivamente para o
público masculino. O local ficará aberto até 31 de julho e vai
oferecer alimentação, água potável, colchões, cobertores e 20
banheiros químicos entre 20h e
8h. (Agência Brasil)

Governo entrega doações a
16 entidades que atendem
população em situação de rua
O Governador João Doria
realizou na manhã de quinta-feira (29) a doação de 7,5 mil cobertores, 1 mil sacos de dormir
e 2 mil pares de meia para 16
entidades que atendem a população em situação de rua na capital. A ação faz parte da campanha Inverno Solidário e do programa Noites Solidárias, iniciativa inédita lançada ontem pelo Governo de SP para garantir acolhimento, proteção social e segurança alimentar às pessoas em situação de rua durante a forte onda
de frio que chegou ao estado.
A entrega das doações ocorreu na Casa de Oração do Povo
de Rua, localizada na região da
Luz. O material será disponibilizado para que as outras 15 entidades façam a retirada. Participaram da ação o Prefeito da
capital, Ricardo Nunes, o Padre
Júlio Lancellotti, a Presidente
do Conselho do Fundo Social,
Bia Doria, o Presidente do Fundo Social, Fernando Chucre, a
Secretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes, e o CEO da
empresa CCR, Marco Cauduro,
que representou o Comitê Empresarial Solidário, criado pelo
Governo de SP para envolver a
iniciativa privada em causas so-

ciais do Estado.
As entidades atendidas com
as doações são: Serviço Franciscano de Solidariedade (Sé;,
Missão Belém (Praça da Sé);
Paróquia São Miguel Arcanjo
(Mooca); Associação Cultural
Nossa Senhora das Graças
(Conj Habitacional Fazenda do
Carmo); Abecal – Associação
Beneficente Caminho da Luz
(Vila Guarani); Associação
Comunitária São Mateus (Cidade São Mateus); Inforedes –
Centro de Acolhida Glicério (Liberdade); Centro Social Nossa
Senhora do Bom Parto – Centro
Comunitário São Martinho de
Lima (Belenzinho); Centro de
Recreação e Desenvolvimento
da Criança Especial (Parada XV
de Novembro); COR – Centro
de Orientação à Família (Aclimação); Serviço Assistencial
Senhor Bom Jesus dos Passos
(Liberdade); Coordenação Regional das Obras de Promoção
Humana (Jardim São Paulo);
Associação Reciclázaro (Belém); Apoio Associação Auxílio
Mútuo da Região Leste (Campos
Elíseos); Centro de Capacitação
para a Vida Projeto Neemias
(Vila Mariana); e Associação
Assindes Sermig – Arsenal da

Criança (Mooca).
Proteção Social
Por meio da campanha Inverno Solidário, o Governo de São
Paulo vai entregar 83 mil cobertores térmicos, 2,3 mil agasalhos e 23 mil pares de meias a
municípios de diversas regiões
do estado. As doações já em andamento foram intensificadas
como parte do programa Noites
Solidárias, lançado pelo Governador João Doria em razão da
forte onda de frio que chegou ao
estado. Serão abertas duas mil
vagas em alojamentos provisórios a serem instalados em 134
cidades do Estado; um investimento de R$ 3,7 milhões.
O Noites Solidárias oferece
proteção social, por meio do
acolhimento emergencial, à população em situação de rua. Na
capital, o Governo de SP instalou um abrigo provisório com
capacidade para 400 pessoas na
estação do Metrô Pedro II (linha vermelha, próximo à praça
da Sé). Até 31 de julho, o abrigo
exclusivamente masculino, vai
disponibilizar alimentação, água
potável, colchões, cobertores e
20 banheiros químicos entre
20h e 8h.

Na primeira noite de funcionamento, o local recebeu 50
pessoas. A segurança da região
e dentro da estação está reforçada pela Secretaria de Segurança Pública e pela Guarda Civil
Metropolitana. Uma equipe do
Padre Julio Lancelotti irá pernoitar com os abrigados, em todas as noites, para auxiliar no
acolhimento dos abrigados.
As ações do programa Noites Solidárias envolvem as Secretarias de Desenvolvimento
Social, Logística e Transportes,
Segurança Pública, Fundo Social de São Paulo, Defesa Civil,
Sabesp e o Exército Brasileiro.
Bom Prato
Para garantir a segurança alimentar da população em maior
vulnerabilidade, restaurantes
Bom Prato irão servir três mil
sopas por noite, gratuitamente,
até o fim de agosto. As unidades
são do Brás, São Mateus, Perus,
Capão Redondo e Santana, na
Capital, e nos municípios de São
José dos Campos, Taubaté, Ferraz de Vasconcelos, Taboão da
Serra e Itapevi. A medida da gratuidade para a população em situação de rua está prorrogada
também até o final do mês.
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Brasil gera 309 mil, empregos
formais em junho, segundo Caged
O Brasil gerou 309.114 postos de trabalho em junho deste
ano, resultado de 1.601.001 admissões e de 1.291.887 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de
2021, o saldo positivo é de
1.536.717 novos trabalhadores
no mercado formal. Os dados
são do Ministério da Economia,
que divulgou na quinta-feira (29)
as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged.
O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade
total de vínculos celetistas ativos, chegou a 40.899.685, em
junho, o que representa uma variação de 0,76% em relação ao
mês anterior.
De acordo com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, é a
primeira vez desde a crise de
2015 que o país ultrapassa o pa-

tamar de mais de 40 milhões de
postos formais de trabalho. Ele
acredita que a retomada da economia brasileira e o retorno seguro ao trabalho continuarão em
ritmo acelerado com o avanço da
vacinação da população contra
covid-19, em especial nos setores de serviços e comércio, os
mais afetados pelas medidas de
enfrentamento à crise sanitária.
A próxima divulgação do Caged já deve acontecer sob o comando do ministro Onyx Lorenzoni, que vai assumir o Ministério do Trabalho e Previdência, que
está sendo recriado. Guedes destacou que a equipe da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho, que hoje está na Economia,
seguirá o trabalho na nova pasta.
Segundo ele, o foco será a
geração de oportunidades de trabalho aos jovens e formalização

de cerca de 38 milhões de trabalhadores informais que hoje
recebem o auxílio emergencial
do governo. Em breve, ainda de
acordo com Guedes, serão lançados novos programas, como o
serviço social voluntário e os
bônus de inclusão produtiva
(BIP) e de incentivo à qualificação profissional (BIQ).
“Tememos muito o efeito
cicatriz, que é a mutilação de
uma geração em função de uma
pandemia dessa, já no setor educacional, já temos esse receio no
setor educacional. E queremos,
então, acelerar a absorção desses
jovens, seja com treinamento de
qualificação profissional, seja
com serviço social voluntário para
que eles se preparem para o mercado formal de trabalho”, disse o
ministro, durante coletiva virtual
para divulgar os dados do Caged.

A expectativa é que o BIP e
o BIQ gerem cerca de 2 milhões
de empregos para jovens de 16
a 22 anos. As vagas deverão ser
de meia jornada de trabalho, com
bônus de meio salário mínino.
Parte do bônus, o BIP, será pago
inicialmente com dinheiro público e depois com recursos do
Sistema S, e a outra parte, o BIQ,
pago pelo empregador.
Dados do emprego
No mês passado, os dados
apresentaram saldo positivo no
nível de emprego nos cinco grupamentos de atividades econômicas: serviços, com a criação
de 125.713 postos, distribuídos
principalmente nas atividades de
informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas; comércio, que criou 72.877

Brasil tinha 1,4 milhão de
empresas comerciais em 2019
O Brasil tinha, em 2019, 1,4
milhão de empresas comerciais
com 1,6 milhão de unidades locais, ou lojas, cuja receita operacional líquida alcançava R$ 4
trilhões. As empresas tinham
10,2 milhões de empregados,
aos quais foram pagos naquele
ano, entre salários, retiradas e
outras remunerações, cerca de
R$ 246,4 bilhões.
O valor adicionado bruto gerado por essas companhias atingiu R$ 660,7 bilhões. Entre
2014 a 2019, o número de empresas comerciais sofreu redução de 11% (menos 177,3 mil
companhias) e o de lojas caiu
8,1% (ou menos 140,6 mil).
Os números constam da Pesquisa Anual do Comércio 2019
(PAC 2019), divulgada na quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019, em comparação a 2010, o comércio por atacado, que é o principal segmento
do comércio, ampliou sua participação de 42,7% para 45,2% da
receita. Da mesma forma, o varejo subiu de 42% para 44,9%. Por
outro lado, o comércio de veículos, peças e motocicletas caiu
de 15,3% para 9,9%.
De acordo com a pesquisa, a
primeira atividade comercial, em
termos de participação na receita operacional líquida, foi a de
hipermercados e supermercados, que passou de 10,6% em
2010, para 12,9% em 2019. Situação inversa foi apresentada
pelo comércio de veículos automotores, que caiu de uma participação de 11,1%, em 2010,
para 4,8%, em 2019.
Comercialização
A margem de comercialização - despesas que consumidores pagam aos intermediários

pelo processo de comercialização - das empresas comerciais
existentes no Brasil, em 2019,
somou R$ 864,3 bilhões, destacando o comércio varejista, que
respondeu por 56,1% desse valor, seguido pelo comércio atacadista (36,4%) e pelo comércio de veículos, peças e motocicletas (7,5%).
A taxa de margem de comercialização - divisão da margem
de comercialização pelo custo
das mercadorias vendidas - foi
de 27,6% em 2010, crescendo
para 28,8%, em 2019. A pesquisa do IBGE mostra que, com
exceção da atividade de comércio varejista de combustíveis e
lubrificantes, todas as atividades
do segmento do comércio varejista e do comércio de veículos,
peças e motocicletas aumentaram a margem de comercialização entre 2010 e 2019.
Já todas as atividades do comércio por atacado reduziram as
taxas de margem de comercialização no período analisado, com
exceção do comércio por atacado de madeira, ferragens, ferramentas, materiais elétricos e
material de construção. No comércio varejista, a taxa de margem de comercialização evoluiu
de 35,5% para 37,7%, entre 2010
e 2019, enquanto o comércio por
atacado teve a taxa de margem
reduzida de 24,1% para 22,3%.
População ocupada
Entre 2010 e 2019, a população ocupada do comércio
cresceu 12,5%, chegando a 10,2
milhões de pessoas. O IBGE
destacou, contudo, que na comparação com 2014, o setor perdeu 4,4% dos postos de trabalho, ou o correspondente a
466,1 mil empregos.
A perda na ocupação entre

2014 e 2019 atingiu os três
grandes segmentos comerciais
analisados pela pesquisa. No
comércio de veículos, peças e
motocicletas, a perda foi de
3,4% ou menos 32 mil postos;
no atacado, atingiu 5,9% (ou
menos 108 mil vagas); e no varejo, registrou queda de 4,1%,
(ou menos 326,2 mil postos de
trabalho).
Em termos de postos de trabalho criados, o comércio varejista foi responsável por 74,2%
dos empregos, em 2019, contra
73,1%, em 2010. Já o comércio
por atacado e o comércio de veículos automotores, peças e
motocicletas sofreram declínio,
passando de uma participação de
17,2% e 9,7%, em 2010, para
16,9% e 8,9%, em 2019, respectivamente.
No comércio de veículos
automotores, peças e motocicletas, embora a média de pessoas ocupadas tenha subido de
seis para sete de 2010 para
2019, o salário médio mensal de
2,3 salários mínimos (s.m) caiu
para dois mínimos em 2019. No
comércio varejista, a média de
pessoas ocupadas aumentou de
cinco para sete, na mesma base
de comparação, mantendo porém o salário mínimo médio
mensal de 1,6 s.m. Já no comércio por atacado, foram mantidas
tanto a média de pessoas ocupadas como o salário mínimo
médio mensal de 2,8 s.m, entre
2010 e 2019.
Segundo a PAC, a atividade
com maior variação foi o comércio por atacado de combustíveis
e lubrificantes, que diminuiu a
média de 7,1 salários mínimos
ao mês, em 2010, para 5,7 mínimos mensais em 2019. O
IBGE ressaltou, entretanto, que
apesar disso, essa foi a ativida-

de que registrou a maior remuneração do comércio.
O salário médio mensal pago
pelas empresas comerciais no
Brasil, em 2019, foi de 1,9 s.m.
A Região Sudeste foi a única que
apresentou salário pago acima da
média nacional, atingindo dois
salários mínimos por mês. A
Região Sul registrou salário
igual à média do país (1,9 s.m.
mensal), enquanto as regiões
Norte e Centro-Oeste (1,8 s.m.
cada) e a Região Nordeste (1,4
s.m./mês) pagaram salários abaixo da média nacional.
Revenda
A pesquisa revela também
que a Região Sudeste concentrava 50% da receita bruta de revenda do comércio do país, em 2019,
detendo quase metade (49,6%)
das suas unidades locais. A segunda posição foi ocupada pela Região Sul, com 20,8%.
Em 2019, São Paulo foi o
único estado brasileiro a registrar empresas comerciais com
participação da receita bruta de
revenda acima de 50%, aparecendo com 61,1%. Seguem-se
com participação superior a
30% o Paraná (37,2%), Pará
(36,9%), Rio Grande do Sul
(33,8%), Goiás (33,7%) e Mato
Grosso (33,2%).
Por grandes regiões, o ganho na receita bruta de revenda
evoluiu de 19,5%, em 2010,
para 20,8%, em 2019, no Sul do
país; de 9,1% para 10,3% na
Região Centro-Oeste; e de
3,7% para 4%, na Região Norte. Em contrapartida, houve
perda de participação nas regiões Nordeste e Sudeste, que
caíram de 15,3% para 14,9% e
de 52,4% para 50%, entre 2010
e 2019, respectivamente.
(Agencia Brasil)

Governo Central termina primeiro
semestre com déficit de R$ 53,7 bi
Pela terceira vez no ano, o
Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e
Banco Central) registrou déficit primário nas contas. Em junho, o resultado ficou negativo
em R$ 73,553 bilhões.
Com o resultado do mês
passado, as contas públicas, que
até maio acumulavam superávit
de R$ 19,911 bilhões, passaram
a registrar déficit de R$ 53,654
bilhões no primeiro semestre.
Esse foi o segundo maior
déficit para meses de junho
desde o início da série histórica, em 1997. O resultado só
perde para o déficit de R$
194,853 bilhões registrado em
junho do ano passado. Na ocasião, o governo tinha adiado o
pagamento de tributos e estava
gastando mais por causa da pandemia de covid-19.
O resultado veio pior que o
previsto. Segundo a pesquisa
Prisma Fiscal, divulgada todos
os meses pelo Ministério da
Economia, as instituições financeiras projetavam déficit
primário de R$ 56,9 bilhões
para junho.
O déficit primário representa o resultado negativo nas contas do governo sem considerar

os juros da dívida pública. O déficit do primeiro semestre é o
terceiro maior da série histórica, só perdendo para os seis
primeiros meses de 2017 (resultado negativo de R$ 56,478
bilhões) e de 2020 (resultado
negativo recorde de R$
417,346 bilhões).
Meta
Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
estabelece meta de déficit de
R$ 247,1 bilhões para o Governo Central, mas projeto de lei
aprovado no fim de abril permite o abatimento da meta de até
R$ 40 bilhões de gastos relacionados ao combate à pandemia.
Com a arrecadação melhorando em 2021, a própria equipe econômica projeta o cumprimento da meta de déficit
com folga. Divulgado na semana passada, o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e
Despesas prevê que o Governo
Central encerre o ano com resultado primário negativo de R$
155,4 bilhões.
Receitas e despesas
A receita líquida do Governo Central subiu 57% em junho

acima da inflação oficial pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), na
comparação com o mesmo mês
do ano passado. No mês, elas
somaram R$ 110,522 bilhões.
Boa parte dessa alta deve-se
à queda de arrecadação provocada pela restrição das atividades sociais no início da pandemia e pelo adiamento de diversos pagamentos, como contribuições à Previdência Social e
recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O Tesouro, no entanto, ressaltou que a recuperação
do emprego e da atividade
econômica está impulsionando as receitas da Previdência
Social e dos tributos que incidem sobre os lucros das
empresas e sobre as vendas de
bens e de serviços.
As despesas totais caíram
34,6% na mesma comparação,
também descontando a inflação
pelo IPCA. Em junho, elas somaram R$ 184,075 bilhões. Em
2021, as despesas totais somaram R$ 785,627 bilhões, recuo
de 22% também considerando
a inflação. Em relação ao teto
de gastos, o governo gastou,
neste ano, 48,7% do limite de

R$ 1,486 trilhão, numa conta
que exclui cerca de R$ 30 bilhões em despesas fora do teto.
A queda das despesas totais
está relacionada principalmente à redução dos gastos com o
enfrentamento à pandemia. Em
junho, o volume de créditos extraordinários caiu R$ 70,7 bilhões em relação ao mesmo
mês de 2020. Além disso, não
se repetiu o pagamento da primeira parcela da ajuda financeira a estados e municípios, que
tinha somado R$ 21,3 bilhões
em junho do ano passado.
Em relação aos investimentos (obras públicas e compra de
equipamentos), o governo federal investiu R$ 8,358 bilhões
em junho, recuo de 71,2% em
relação ao mesmo mês de
2020, descontada a inflação
pelo IPCA. No acumulado do
ano, os investimentos somam
R$ 17,047 bilhões, queda de
59,7% na comparação com o
primeiro semestre do ano passado, também descontado o
IPCA. O atraso na aprovação do
Orçamento de 2021, sancionado apenas no fim de abril, explica o recuo nos investimentos no acumulado do ano.
(Agencia Brasil)

novos empregos; indústria geral,
saldo positivo de 50.145 postos,
concentrados na indústria de
transformação; agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, mais 38.005
postos de trabalho gerados; e
construção, que registrou
22.460 novos trabalhadores.
Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na geração
de emprego, sendo que houve
aumento de trabalho formal nas
27 unidades da Federação. Em
termos relativos, dos estados
com maior variação em relação
ao estoque do mês anterior, os
destaques são para o Piauí, com
a abertura de 4.597 postos, aumento de 1,5%; Alagoas que
criou 4.651 novas vagas (1,36%);
e Maranhão, com saldo positivo
de 6.745 postos (1,31%).
Os estados com menor vari-

ação relativa de empregos em
junho, em relação a maio, são
Rio Grande do Sul, que teve criação de 11.446 postos, aumento de 0,44%; Bahia, com saldo
positivo de 7.604, alta de 0,43%;
e Sergipe, que encerrou o mês
passado com mais 1.107 postos
de trabalho formal, crescimento de apenas 0,41%.
Em todo o país, o salário
médio de admissão em junho de
2021 foi de R$ 1.806,29. Comparado ao mês anterior, houve
redução real de R$ 1,59 no salário médio de admissão, uma
variação negativa de 0,09%.
As estatísticas completas do
Novo Caged estão disponíveis na
página do Ministério da Economia. Os dados também podem
ser consultados no Painel de Informações do Novo Caged.
(Agencia Brasil)

Inflação do aluguel acumula
33,83% em 12 meses
O Índice Geral de PreçosMercado (IGP-M), usado no
reajuste de contratos de aluguel
em todo o país, registrou inflação de 0,78% em julho deste
ano, taxa superior ao 0,60% de
junho. Com o resultado, o IGPM acumula 15,98% no ano e
33,83% em 12 meses, segundo a Fundação Getulio Vargas
(FGV), que fez a pesquisa.
A alta de junho para julho
foi puxada pelos preços no ata-

cado e no varejo. O Índice de
Preços ao Produtor Amplo,
que mede o atacado, subiu de
0,42% em junho para 0,71%
em julho. Já o Índice de Preços ao Consumidor, que apura
o varejo, passou de 0,57% para
0,83% no período.
Por outro lado, a inflação
do Índice Nacional de Custo da
Construção caiu 2,30% em junho para 1,24% em julho.
(Agencia Brasil)

Vendas da indústria
paulista registram
queda de 0,2%
As vendas reais da indústria
paulista caíram 0,2% entre maio
e junho, revela o Levantamento
de Conjuntura, divulgado na
quinta-feira (29) pela Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp/Ciesp). Segundo o relatório, a produção aumentou
0,4% e o nível de utilização da
capacidade instalada cresceu
0,5 ponto percentual, atingindo 80,5%, marca superior à
média da série histórica da
indústria paulista (79,4%).
De acordo com o levantamento, no segundo trimestre
deste ano, as horas trabalhadas na
produção fecharam com redução
de 0,6%, e as vendas reais recuaram 2,7% na comparação com o
primeiro trimestre. Com relação
ao segundo trimestre do ano passado, as horas trabalhadas na produção caíram 18,1% e 17,5%
nas vendas reais.
Conforme a Fiesp, a expectativa para o segundo semestre
do ano é de aceleração do ritmo de recuperação na produ-

ção e no faturamento da indústria no estado.
Os fatores que poderão
contribuir para isso são o setor externo em forte expansão,
a renovação do auxílio emergencial, o uso da poupança acumulada em 2020, o avanço do
processo de vacinação contra
a covid-19 e o baixo nível de
estoques do setor.
O sensor de julho fechou em
51,6 pontos, resultado que mantém o indicador no campo de
expansão (acima de 50 pontos).
A avaliação geral das condições
de mercado teve queda e fechou
em 48,8 pontos em julho. O índice de vendas atingiu 51 pontos, mantendo-se também em
expansão.
Segundo os dados, os níveis
de estoque continuam abaixo
do planejado, fechando em 58
pontos. O item emprego obteve 50,6 em julho, e o investimento fechou em 55,0 pontos,
apontando para a manutenção
da trajetória de recuperação da
indústria paulista em julho.
(Agencia Brasil)

Confianças do comércio e
serviços sobem em julho,
diz FGV
Os índices de Confiança do
Comércio e dos Serviços registraram altas na passagem de junho para julho deste ano. O Índice de Confiança dos Serviços
cresceu 4,2 pontos e chegou a
98 pontos, em uma escala de
zero a 200, o maior patamar
desde março de 2014 (98,3
pontos), segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV).
Foi a quarta alta consecutiva
do indicador, puxada principalmente pelo Índice de Expectativas, que mede a confiança no
futuro e que avançou 6,5 pontos,
para 105,6 pontos. O Índice da
Situação Atual, que mede a per-

cepção sobre o presente, subiu
1,7 ponto, para 90,4 pontos.
O Índice de Confiança do
Comércio subiu 5,1 pontos no
período e atingiu 101 pontos,
nível mais alto desde janeiro de
2019 (102,3 pontos). É a terceira alta consecutiva do indicador.
O crescimento do setor também foi influenciado principalmente pelo Índice de Expectativas, que teve alta de 5,6
pontos e chegou a 93,2 pontos. O Índice de Situação Atual subiu 4,5 pontos para 108,7
pontos, maior valor desde dezembro de 2010 (110,2 pontos).
(Agencia Brasil)
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Ministério decide cancelar contrato
para aquisição da vacina Covaxin
O contrato do Ministério da
Saúde para a compra da vacina
indiana Covaxin, produzida pelo
laboratório Bharat Biotech, será
cancelado. A informação é dos
ministros Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e
Marcelo Queiroga (Saúde) que
concederam entrevista coletiva,
na quinta-feira (29), no Palácio
do Planalto, em Brasília.
A medida foi tomada depois
que uma auditoria da CGU para
analisar questões relativas à legalidade do processo de contratação e importação da vacina
Covaxin pelo Ministério da Saúde demonstrou irregularidades
em documentos apresentados
pela Precisa Medicamentos. A
empresa era representante do la-

boratório indiano no Brasil, na
negociação com o ministério. De
acordo com Wagner Rosário, foram detectadas suspeitas de
fraudes em dois documentos.
Um deles, entregue pela Precisa à pasta, era supostamente
uma procuração da Bharat Biotech autorizando a representante a concluir a negociação e venda do imunizante ao governo federal. Essa suposta adulteração
seguirá para investigação da Polícia Federal.
“A posição do Ministério da
Saúde acerca dos fatos apurados pela CGU será de cancelamento do contrato. Todavia, em
face da própria lei das licitações,
temos que notificar a empresa
contratada para que ela apresen-

te defesa nos autos, mas o objeto que era a contratação de vacinas foi perdido”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Durante apresentação do relatório da CGU, os ministros ressaltaram que foi empenhado R$
1,6 bilhão, mas nenhum centavo
chegou a ser gasto na compra
da vacina. O valor, segundo
Wagner Rosário, obrigatoriamente deve ser realocado para a
compra de outro imunizante.
A CGU também negou irregularidades nas invoices - espécie de fatura de compras internacionais - que previam pagamento adiantado referente 4 milhões de doses. De acordo com
Rosário, os erros foram corrigi-

dos e as invoices não chegaram
a ser encaminhadas ao setor de
pagamentos da Saúde.
Preço
A auditoria apontou ainda
que não há relação com possíveis casos de corrupção ou desvio de dinheiro com a compra da
Covaxin. Não houve, segundo a
CGU, oferta de preço inferior a
US$ 15, por vacina.
“A primeira e única proposta é de US$ 15. Não existe contrato de US$ 10, mas uma reunião que comenta que tem alvo
de produção de vacina que fique em torno de US$ 10. Assistimos à reunião gravada e em
nenhum momento há oferta de
preço de US$ 10. Em outra reu-

nião e, oficialmente, por documentos, o preço fechado apresentado sempre foi US$ 15. As
contratações hoje a nível mundial são entre US$ 15 e US$ 18”,
destacou Wagner Rosário.
A análise da CGU confirma a
versão apresentada por Emanuela Medrades, da Precisa, em depoimento à CPI da Pandemia do
Senado. A CGU também descartou que o valor acordado tenha
sido 1.000% maior do que o anunciado inicialmente pela Bharat
Biotech.
Doses
Sobre a quantidade de doses, a oferta inicial da empresa
foi de 12 milhões, mas as negociações avançaram para 20 mi-

lhões. Em relação aos prazos,
não houve, segundo a CGU, celeridade indevida no processo.
Histórico
Produzido pelo laboratório
indiano Bharat Biotech, o imunizante foi oferecido ao governo
federal pela Precisa Medicamentos, então representante da farmacêutica no Brasil. O contrato
da Covaxin se tornou alvo da CPI
da Pandemia no Senado e do
Ministério Público Federal, depois que o servidor Luis Ricardo
Miranda, do Ministério da Saúde, e o irmão dele, o deputado
Luis Miranda (DEM-DF), denunciaram “pressão atípica” dentro
da pasta pela celeridade na compra da vacina. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
“PN Participações Ltda.” - CNPJ/MF Nº 21.474.727/0001-80 / NIRE Nº 35.228.856.697
Extrato da Ata de Reunião de Sócios / Realizada em 16.07.2021
Data, Hora, Local: 16.07.2021, às 8hs, na sede social, Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 3º andar, conjunto 32, Sala R3, Bloco
A, São Paulo/SP. Mesa: Amadeu Alexandre Esteves - Presidente, Marcelo Chaib Montoro - Secretário. Presença: totalidade
das quotas. Deliberações Aprovadas: a) Redução do capital social de R$ 2.681.000,00 para R$ 1.000,00, por ser
excessivo em relação ao objeto da sociedade; b) a restituição do valor aos sócios, proporcionalmente à participação no
capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 16.07.2021. Sócias Presentes: Pietra Nera I Participações Ltda. Carlos
Eduardo Mateos Perlamagna / Roberta Danielle Adorni, FEA Gestão Consultoria e Participações Ltda., Fabio Eduardo Adorni
Comercial e de Imóveis São Paulo S.A.

CNPJ 61.190.443/0001-87
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocam-se os acionistas da Comercial e de Imóveis São Paulo S.A. para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária
a realizar-se em 12/8/2021, às 15 hs, em sua sede social, na Rua Itaquera 475, Pacaembu, 01246-030, São Paulo, SP, para
discutir e deliberar sobre eleição da Diretoria, alteração do Capital Social e outros assuntos de interesse social. São Paulo,
27/7/2021. Celso da Costa Carvalho Vidigal - Presidente.

RANKMYAPP SOFTWARE E SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - CNPJ nº 23.993.916/0001-95 - NIRE 35.300.539.486 - Edital de
Convocação - AGO/E a ser realizada em 08/09/2021 - Rankmyapp Software e Serviços de Internet S.A. (“Companhia”), vem
pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A”), convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“Assembleia”), a ser realizada no dia 08/09/2021, às 17h00, na sede social da Rankmyapp Software e Serviços de Internet S.A.,
localizada na Rua Luis Coelho, 223, 2º andar, Edifício Apollo II, CEP 01.309-901, Bairro Consolação, São Paulo-SP, para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Ordem do Dia: 1) aprovação do balanço patrimonial, demais demonstrações de
resultado e do relatório do auditor independente, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019; 2) ﬁxar a remuneração da diretoria da
Companhia; 3) alteração do endereço da Companhia; 4) conversão de Ações Ordinárias em Ações Preferenciais Série A, A-9, A-6 e A-5; 5)
autorizar a compra de ações para compor o pool de ações do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e sua manutenção em
tesouraria; 6) consolidação do estatuto social da Companhia. São Paulo, 27/07/2021. Leandro Scalise Gomes - Conselheiro Ordinarista.

Innova Capital S.A.
Companhia Fechada - CNPJ/MF nº 10.995.138/0001-21 - NIRE 35.300.370.635
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 28/07/2021
1. Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, São Paulo/SP, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar (parte),
no dia 28/07/2021 às 12h. 2. Convocação: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das
S.A.”), face à presença de acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Presença: Acionistas da
Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas no Livro de Registro de Presença
de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Pedro Wagner Pereira Coelho; e Secretária: Izadora de Souza Moreira. 5. Ordem do Dia:
(i) aprovar a venda, pela Companhia, de 2.502.105 ações de emissão da Clear Sale S.A., sociedade por ações, CNPJ/ME nº
03.802.115/0001-98 (“Clear Sale”) de sua titularidade, no âmbito da Oferta (conforme descrita na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 25/05/2021), a um preço de colocação de R$25,00 por ação (o “Preço por Ação”). O Preço por Ação foi deﬁnido após
a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, realizado no Brasil, pelos
coordenadores da Oferta, nos termos do contrato de colocação celebrado em consonância com o disposto no artigo 23, §1º, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e teve como parâmetro as indicações de interesse em função
da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento
de Bookbuilding; (ii) autorizar os membros da administração da Companhia a tomarem todas as providências e praticarem todos
os atos necessários à participação da Companhia como acionista vendedora na Oferta; e (iii) ratiﬁcar os atos já realizados pela
administração da Companhia a esse respeito. 6. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições, (i) aprovar a venda, pela Companhia, de 2.502.105 ações de emissão da Clear Sale de sua
titularidade, no âmbito da Oferta, a um preço de colocação de R$25,00 por ação; (ii) autorizar, para todos os ﬁns e efeitos legais,
a administração da Companhia a praticar todos os atos e a celebrar todos os documentos necessários e/ou convenientes à
implementação das deliberações tomadas e aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a celebração de todos os
contratos e documentos necessários para a realização da Oferta; e (iii) ratiﬁcar todos os atos já realizados pelos administradores
da Companhia com relação às deliberações ora aprovadas. 6.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral
Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo
sido tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida e aprovada pela
unanimidade dos acionistas presentes. Acionistas: Denson Finance LLC (pp. Pedro Wagner Pereira Coelho) e Pedro Wagner
Pereira Coelho; Mesa: Pedro Wagner Pereira Coelho, Presidente; e Izadora de Souza Moreira, Secretária. São Paulo, 28/07/2021.
Confere com original lavrado em livro próprio. Pedro Wagner Pereira Coelho - Presidente, Izadora de Souza Moreira - Secretário.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 6ª, 8ª e 31ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO, ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, 8ª e 31ª Série da 1ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, atual denominação social da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”
respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os
representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se
no dia 13 de agosto de 2021 às 11h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma
Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a ﬁm de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Considerando a deﬁnição de “Matérias de Interesse” do Acordo de Credores das séries 6ª,
8ª e 31ª Séries da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, avaliar os pedidos apresentados pela
Ginco Urbanismo Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 05.808.790/0001-50 (“Devedora”) datado de 26 de abril de 2021 (“Carta
Ginco”), para: (a) autorizar a prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados da data de aprovação deste item, do prazo
concedido no item “(i.a)” das deliberações, da Assembleia Geral dos Titulares de CRI da 6ª, 8ª e 31ª séries realizada em 25 de
novembro de 2020, e conforme Termo de Rerratiﬁcação celebrado na mesma data (“AGT de 25.11.2020”), para
reenquadramento da Razão de Direitos Creditórios dos CRI da 6ª, 8ª e 31ª Séries, afastando supostas penalidades de acordo
com os Documentos da Operação com relação a este item, considerando que o prazo concedido na AGT de 25.11.2020 já se
esgotou; (b) autorizar a prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados da data de aprovação deste item, do prazo concedido
no item “(i.b)” das deliberações, da AGT de 25.11.2020, de modo que seja suspensa a aplicabilidade do Percentual Mínimo de
Recebíveis da 6ª, 8ª e 31ª Séries, desde que respeitado o percentual mínimo de 80% (oitenta por cento), durante o período de
carência a ser concedido, afastando supostas penalidades de acordo com os Documentos da Operação com relação a este
item, considerando que o prazo concedido na AGT de 25.11.2020 já se esgotou; e (ii) autorizar o Agente Fiduciário para, em
conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para
implementar o deliberado no item “(i)” acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está
disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado,
para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação é de qualquer número
Titulares dos CRI presentes, conforme cláusula 3.2.5 do Acordo de Credores. Considerando as medidas restritivas relacionadas
principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e
corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em observância à ICVM 625, informamos aos
titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para ﬁns de participação
quanto para voto, através do sistema Microsoft Teams de conexão via internet, com link de acesso a ser disponibilizado pela
Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para
juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias
antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da Assembleia, os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e
documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da ICVM 625, a
Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 30 de julho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
31/07 e 03/08

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Ata de Assembleia Geral Ordinária de 21 de abril de 2021
Data, Hora e Local: 21 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia” ou
“UQF”), localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, na Cidade de Embu-Guaçu/SP. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital
social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença. Presentes ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz
Guimarães, o membro da Diretoria, Sr. Alexandre Guilherme Marques Pinto e o representante da auditoria independente Sr. Wagner dos
Santos Jr. Composição da Mesa: Presidente: Alexandre Guilherme Marques Pinto; Secretária: Juliana Olívia. F. L. S. Martins. Ordem do
Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) fixar a
remuneração global da Diretoria da Companhia para o exercício de 2021. Esclarecimentos iniciais: O Presidente da Mesa informou que
(i) esta ata será lavrada na forma de sumário; e (ii) as manifestações de votos serão recebidas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da
Companhia. Deliberações: Os acionistas, por maioria de votos, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, aprovaram: (i) o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; (ii) a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício apresentada pela Administração da Companhia, com base na
qual o lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 31.12.2020, após deduzida a reserva de subvenção (incentivos fiscais), no valor de
R$ 174.266.709,55 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta e cinco
centavos), terá a seguinte destinação: (a) R$ 8.713.335,48 (oito milhões, setecentos e treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta
e oito centavos), para constituição da reserva legal, (b) R$ 9.933.202,44 (nove milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e dois reais
e quarenta e quatro centavos), serão distribuídos e pagos aos acionistas, a título de dividendos obrigatórios, até 31 de dezembro de 2021,
(c) R$ 31.255.447,80 (trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatro centros e quarenta e sete reais e oitenta centavos) foram
distribuídos e pagos aos acionistas a título de juros sobre capital próprio, (d) o saldo restante, no valor de R$ 124.364.723,83 (cento e vinte
e quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) para a reserva de lucros, em
conformidade com o artigo 196 da Lei 6.404/76, nos termos do orçamento de capital ora aprovado; (iii) fixar a remuneração global e anual
da Diretoria em até R$ 9.988.579 (nove milhões, novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e nove reais). Atendendo à
solicitação das acionistas Cleide Marques Pinto, Cleita de Castro Marques e MJP, deliberou-se a instalação do Conselho Fiscal. As
acionistas Cleide e Cleita elegeram: Sr. Luiz Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº
6.575.180-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 611.352.838-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua São Benedito, 825, apartamento 202, Alto da Boa Vista, como membro titular. A acionista Robferma elegeu: Sr. Rui Willig,
brasileiro, solteiro, contador e Conselheiro FDC - Fundação Dom Cabral, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 1003512728
SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 281.208.840-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul,
na Rua Arthur Rocha, nº 1.195, apartamento 301, Bairro Bela Vista, CEP 90450-171, como membro titular. A acionista MJP elegeu o Sr.
Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos, brasileiro, casado, dentista, portador da cédula de identidade RG nº M3 389 239 e inscrito no CPF/
MF sob o nº 305.033.538-68, residente e domiciliado na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Expedicionários,
437, apartamento 22, CEP 37711-041, como membro titular. Os suplentes serão eleitos oportunamente. Os membros do Conselho Fiscal
tomarão posse mediante a lavratura de Termo de Posse em livro próprio e sua remuneração global e anual foi fixada, por unanimidade de
votos dos acionistas, no montante de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais). A distribuição deste valor entre os membros do Conselho
Fiscal será realizada oportunamente em Reunião do Conselho Fiscal. As declarações de desimpedimento dos membros do Conselho Fiscal
estão arquivadas na sede da Companhia. 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. Embu Guaçu, 21 de abril de
2021. Alexandre Guilherme Marques Pinto - Presidente da Mesa; Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária da Mesa. Acionistas:
Robferma Administração e Participações Ltda. - p.p. Fernando de Castro Marques; Cleita de Castro Marques; Cleide Marques Pinto
- p.p Juliana Olivia F. L. S. Martins; MJP Administração e Participações Sociedade Simples Ltda. - p.p. Fernando de Castro Marques.
Conselheiro Fiscal: Luiz Guimarães. JUCESP nº 333.846/21-7 em 13/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0650695-03.2000.8.26.0100. 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 RENATA APARECIDA LEITE, CPF 284.868.828-93, que nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Sociedade Brasileira de Educação - SBE, CNPJ 33.544.370/0040-55,
estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora realizada sobre a quantia
de R$ 1.828,34 pelo sistema BACENJUD, em conta de sua titularidade, para que no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de levantamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020529-02.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Eloá da Silva CPF: 366.752.508-76, que Associação de Instrução Popular e
Beneficência (entidade mantenedora da Escola de Enfermagem São José) CNPJ: 50.228.097/0001-62 ajuizou
Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da
quantia de R$ 4.916,61 (Maio/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito
atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais
de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo
no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2021.
30 e 31/07

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1115617-21.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e
Silva Machado, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) NATÁLIAMACHADO RAZUK, Brasileira, Divorciada,
RG 365561022, CPF 343.189.008-35, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade
Unificada Paulista de Educação e Comunicação Supero – Ec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 24.331,66
(outubro/2018), decorrente do inadimplemento dos serviços educacionais, prestados no ano letivo de 2015.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendose o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 25 de junho de 2021.
29 e 30.07

INSTITUTO SOCIOCULTURAL BRASIL-CHINA-IBRACHINA - CNPJ: 31.187.277/0001-07
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valor em R$)
Balanço Patrimonial

ATIVO
Ativo Circulante
Bancos
Aplicações Financeiras
Outros Créditos
Adiantamento a Fornecedores
Adiantamento de Terceiros
Ativo Não Circulante
Ativo Permanente

Total do Ativo

2020
11.601,00
1,00
11.600,00
10.500,00
1.100,00
-

11.601,00

2019
12.960,30
1,00
9.622,88
3.336,42
3.336,42
-

12.960,30

PASSIVO
Passivo Circulante
Fornecedores
Prest Serv.
Débitos Fiscais
Ret. 4,65% a Recolher
IRRF s/ Serv.Terc. a Pagar
ISS s/ Serv.Terc. a Pagar
Débitos Sociais
INSS s/ Serv. Terc. a Pagar
Passivo não Circulante
Patrimônio Social
Superávit Acumulado
Déﬁcit do Exercício
Total do Passivo

2020
93.226,34
90.295,68
90.295,68
1.202,12
730,70
157,14
314,28
1.728,54
1.728,54
(81.625,34)
4.598,33
(86.223,67)
11.601,00

2019
8.361,97
8.330,62
8.330,62
31,35
31,35
4.598,33
21.661,48
(17.063,15)
12.960,30

2020
(56.392,84)
(3.263,15)
(76.673,67)

2019
(57.396,26)
(2.707,04)
(17.052,37)

(9.550,00)
(9.550,00)
(86.223,67)
(86.223,67)

(10,78)
(10,78)
(17.063,15)
(17.063,15)

Demonstração de Resultado

Receitas Associativas
Operacionais
Receitas de Associados
Receita Líquida Operacional
Receita Líquida Associativas
Despesas/Receitas
Operacionais
Despesas Administrativas

2020

2019

1.194.550,00
1.194.550,00
1.194.550,00
1.194.550,00

2.297.500,00
2.297.500,00
2.297.500,00
2.297.500,00

(1.271.223,67) (2.314.552,37)
(1.211.567,68) (2.254.449,07)

Despesas Operacionais
Despesas Financeiras
Resultado Operacional
Outras Desp./Receitas
não Operacionais
Despesas não Operacionais
Resultado antes CSLL/IRPJ
Superávit (Déﬁcit) do Período

Thomas Law - Presidente - CPF: 221.916.198-60
Fernando Romano Russo - Contabilista - CRC SP 291.930/O-5
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HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1023902-69.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dra. Fernanda Rosssanez Vaz da Silva, FAZ SABER a LAKLI CONFECÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.331.356/0001-21; FERNANDA COIN, brasileira, empresária, portadora da
cédula de identidade RG nº 20.509.524-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 297.036.638- 00; MARCIA
WALDSZTEJN COIN, brasileira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 5.705.208-6 SSP/SP
e inscrita no CPF/MF sob o nº 163.005.718-58.Ação: Execução de Título Extrajudicial, proposta porABAPA
SECURIZADORA S.A, objetivando o recebimento de R$ 249.345,54 (07/2018) representada por Transação,
e não localizada a requerida, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na
petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo,
sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo
apresente embargos no prazo de quinze dias. Não havendo manifestação, o executado será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Afixe - se e Publique-se na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo - SP.
J - 29 e 30/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005594-02.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ABEL DANTAS DA PAIXAO, Brasileiro que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia de R$ 4.931,47 (quatro mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), sob pena
de extinção do compromisso de venda e compra, além da desocupação compulsória caso o bem imóvel
compromissado não seja desocupado no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do mencionado acordo,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSE LAMY,
REQUERIDO POR ROBERTO LAMY - PROCESSO Nº
1085308-80.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
19/04/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSE LAMY,
CPF 070.934.118-00, declarando-o(a) absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a)
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
ROBERTO LAMY, CPF 948.961.198-00. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2021.
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RANKMYAPP SOFTWARE E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.
- CNPJ nº 23.993.916/0001-95 - NIRE 35.300.539.486 - Aviso
aos Acionistas - Rankmyapp Software e Serviços de Internet
S.A. (“Companhia”), vem pelo presente, nos termos do art. 133
da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A”), comunicar que se acham à
disposição dos acionistas: I - o relatório da administração; II - a
cópia das demonstrações ﬁnanceiras; e III - o parecer dos auditores independentes. As cópias desses documentos poderão ser
obtidas na sede da Companhia, localizada na Rua Luis Coelho,
223, 2º andar, Edifício Apollo II, CEP 01.309-901, Bairro Consolação, São Paulo-SP. Referidos documentos serão discutidos
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a
ser realizada no dia 08 de setembro de 2021, às 17h00, na sede
social da Companhia. São Paulo, 27 de julho de 2021. Leandro
Scalise Gomes - Conselheiro Ordinarista.

Music2 Publicidade Digital Ltda.
CNPJ/ME nº 16.595.954/0001-24 - NIRE 35.226.793.841
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Fabiano Pierri Dias Campos, RG nº 28.121.666-6 e CPF/ME nº 250.888.168-63, residente em São Paulo/SP, sócio minoritário da Sociedade, detentor de 4% de seu capital, vem, com fundamento na Cláusula Décima do Contrato Social da Sociedade e dos artigos 1.020, 1.053, 1.065, 1.073, inciso I, e 1.078 do Código Civil: (i) requerer que a sócia-administradora apresente o balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade referente ao exercício social ﬁndo em 31.12.2020, no prazo de até 5 dias úteis a contar da presente data; e (ii) convocar os sócios da Sociedade para a reunião de sócios, a realizar-se,
em 1ª convocação, no dia 09.09.2021, às 10:00 hs, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme autorização conferida pelo artigo 9º da Lei nº 14.030/2020, que introduziu o artigo 1.080 - A no Código
Civil, com o objetivo de tomar as contas da administradora e deliberar sobre: (ii.a) o balanço patrimonial e o de resultado econômico referente ao exercício social ﬁndo em 31.12.2020; e (ii.b) a destinação do resultado econômico do referido exercício.
São Paulo/SP, 30.07.2021. Fabiano Pierri Dias Campos - Sócio Minoritário da Music2 Publicidade Digital Ltda.

DEALERS CLUB INTERMEDIAÇÕES DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA.
CNPJ 09.143.812/0001-60 - NIRE 35.2.3205821-0
Extrato da Ata de Deliberação da Única Sócia de 27/07/2021
Em 27/07/2021, às 10h, na Sede Social. Convocação e Presença: Dispensadas tendo em vista a presença
da sócia representando a totalidade do capital da Sociedade. Mesa: Presidente: Daniel Nunes Romero; Secretária:
Camila Santoro Jerolimo. Deliberação: Aprovar a redução do capital social da Sociedade em até R$ 3.000.000,00,
mediante o cancelamento proporcional das quotas por ela detidas. Referida redução tem como objetivo reduzir
o capital social considerado excessivo para a consecução do objeto social. A única sócia autoriza a administração
da Sociedade a tomar as medidas necessárias para dar publicidade a esta Ata de Deliberação da Única Sócia
no DOE/SP e em jornal de grande circulação e declara para os fins legais que a redução de capital aqui aprovada
tornar-se-á efetiva após o decurso do prazo de 90 dias, a contar da data da publicação desta Ata de Deliberação
da Única Sócia. Guarulhos (SP), 27/07/2021. Daniel Nunes Romero - Presidente da Mesa. Camila Santoro
Jerolimo - Secretária da Mesa. V2YOU Participações Ltda. - p. Daniel Nunes Romero.

Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens
Metropolitanos de São Paulo S.A.
CNPJ 42.288.184/0001-87 - NIRE 35300570588 - Companhia Fechada
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Julho de 2021
1. Data, Hora e Local: 15.07.2021, às 09h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco
B, 4º andar, sala 08, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3.
Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das
acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira
e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação com terceiro. 6. Deliberações:
As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade
de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130,
§ 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xi), aprovar: (i) a contratação pela Companhia de
empresa vencedora da licitação e homologada pelo Poder Concedente, referente a prestação de Apoio Técnico, que
consiste na atuação como agente técnico e tecnológico para apoio à ação de monitoramento e ﬁscalização do Poder
Concedente; e (ii) a contratação pela Companhia de Auditor Independente, como agente técnico e tecnológico
responsável por atividades de acompanhamento, controle, conferência, validação e certiﬁcação dos bens reversíveis,
por meio de relatórios, laudos técnicos de aferição do cumprimento das etapas e especiﬁcações técnicas constantes do
Contrato de Concessão e seus anexos, conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia. 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 2.2002/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 15.07.2021. Assinaturas: Luís
Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A, pelo
Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana
Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de
Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado
com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 355.868/21-0 em 23.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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QDIRUPDGDOHL 1$'$0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWR
GD9DUD&ËYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U0LJXHO)HUUDUL-XQLRUQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D(98;%5$6,/&20(5&,$/((;3257$'25$'(7(&12/2*,$/7'$ &13-VREQ
 TXH'(1,6(/23(6&2(/+2'(2/,9(,5$OKHDMXL]RXXPDDomRGH352&(',0(172&2080QD
TXDO WDPEpP p UHTXHULGR -RVp $XUpOLR &RVWD 1HWR REMHWLYDQGR D H[FOXVmR GR QRPH GD DXWRUD GR TXDGUR
VRFLHWiULR GD UHTXHULGD (98; HLV TXH IRL LQFOXtGD HP  GH IRUPD IUDXGXOHQWD D FRQGHQDomR GRV
UHTXHULGRVSHORVGDQRVPRUDLVQRYDORUGH5EHPFRPRQDVGHPDLVFRPLQDo}HVGHHVWLOR(VWDQGR
DUHTXHULGD(98;HPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLURVGLDVVXSUDTXHUHQGR
FRQWHVWH D DomR VRE SHQD GH FRQILVVmR H UHYHOLD 1R FDVR GH UHYHOLD VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO DUWLJR
 ,9 &3&  6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0014790-48.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Inah de Lemos e Silva Machado,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) MARIA CONCEIÇÃO MAIA FERREIRA CRUZ,CPF 142.773.458-59, e JOÃO MIGUEL MAIA SILVA CRUZ, CPF 409.222.448-63, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Victor Strassman. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de r$24.124,77, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2021
[29,30]

(',7$/'(,17,0$d2'26(;(&87$'2648$172¬3(1+25$62%5(9$/25(6±%$&(1-8'3URFHVVR'LJLWDOQ
&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%$1&2%5$'(6&26
$([HFXWDGR5RQDOGR5RGULJXHVGRV6DQWRV&RQIHFFRHV0(HRXWUR(',7$/'(,17,0$d2±352&(662
35$=2'(',$62 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D 0$5&(/2$8*86722/,9(,5$QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD
&DSLWDO63)D]6DEHUD5RQDOGR5RGULJXHVGRV6DQWRV&RQIHFo}HV0( &13- H5RQDOGR5RGULJXHVGRV
6DQWRV &3) TXHQRVDXWRVGDDomRGH([HFXomRDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$SURFHGHXVHDSHQKRUD
VREUHDVTXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH5H5(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGD
DLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDPLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGDTXDO
SURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRVHSDUDTXHFKHJXHDRFRQKHFLPHQWRGHWRGRVHSDUDTXHQRIXWXURQLQJXpPSRVVD
DOHJDULJQRUkQFLDH[SHGLXVHRSUHVHQWHHGLWDOTXHVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 0RQLWyULD  3UHVWDomR
GH 6HUYLoRV 5HTXHUHQWH )XQGDomR *HWXOLR 9DUJDV 5HTXHULGR 5LFDUGR 3LPHQWD GD 6LOYD (',7$/ '( ,17,0$d2
 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO
GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  )HUQDQGR -RVp &~QLFR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R 
5,&$5'2 3,0(17$ '$ 6,/9$ &3)  QRV DXWRV GR &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD DSUHVHQWDGR SRU
)81'$d2 *(78/,2 9$5*$6 &13-  TXH SRU VH HQFRQWUDU HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR
IRL GHWHUPLQDGD D V  UHVSHFWLYD V  ,17,0$d2 ®(6  SRU (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV R SUD]R GHVWH
HGLWDO HIHWXH P  R SDJDPHQWR GR GpELWR DWXDOL]DGR QR YDORU GH 5 MXOKR GH   DFUHVFLGR GH FXVWDV
VH KRXYHU VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H WDPEpP KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV &LHQWH V  DLQGD
TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR &3& WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH
RSUD]RGHGLDVSDUDTXHR D V H[HFXWDGR D V LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWH P 
QRV SUySULRV DXWRV D V  UHVSHFWLYD V  LPSXJQDomR }HV  1mR VHQGR D V  LPSXJQDomR }HV  DSUHVHQWDGD V  HP SURO
GR D V  H[HFXWDGR D V  VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
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JGE Administração e Participações S.A.
Balanços Patrimoniais
Ativo: Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos e contribuições a
recuperar
Outros créditos
Não circulante
Investimentos

CNPJ nº 19.499.814/0001-40
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV([HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Valores expressos em milhares de Reais)
2020
2019
Balanços Patrimoniais
Nota
2020
2019 Demonstrações do Resultado Nota
20.812,50
20.812,50 Receita operacional líquida
195.371,87 195.371,87 Passivo: Não circulante
20.812,50
20.812,50 Lucro bruto
1.000,00
1.000,00 Débitos com pessoas e empresas ligadas
Patrimônio líquido
Receitas (Despesas) operacionais:
5 11.451.702,00 11.451.702,00 Resultado de equivalência
3.121,87
3.121,87 Capital social
- 22.047.008,28
3 191.250,00 191.250,00 Ajuste de avaliação patrimonial
patrimonial
4.1
Reservas de lucros
77.422.016,41 82.769.597,57
Reserva legal
3.475.440,40 3.475.440,40 Resultado antes do resultado

4 192.174.599,44 191.786.928,88 Reserva de expansão
100.000.000,00 72.217.740,00  ÀQDQFHLUR
192.174.599,44 191.786.928,88
192.349.158,81 191.961.488,25 Lucro líquido do exercício
192.369.971,31 191.982.300,75
192.369.971,31 191.982.300,75 Resultado líquido do exercício

Nota

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
Resultado do exercício
Redução do capital
Transferência do resultado para reserva de lucros
Transferência do reserva de lucros para reserva de expansão
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
Resultado do exercício
Transferência do resultado para reserva de lucros
Transferência do reserva de lucros para reserva de expansão
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

Capital social subscrito Reserva de lucros Reserva de expansão



(5.925.500,00)
56.904.889,43
(72.217.740,00)
72.217.740,00



387.670,56
(27.782.260,00)
27.782.260,00




Miguel Ethel Sobrinho - Diretor

Reserva legal
Total
 
- (5.925.500,00)
- 56.904.889,43
 
387.670,56
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João Ometto Participações S.A.
2020

2019

387.670,56 73.675.607,42
 
387.670,56 73.675.607,42
387.670,56 73.675.607,42

Controladora e consolidado
Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de avaliação
Lucros
patrimonial acumulados
Total

 
- 73.675.607,42 73.675.607,42
- (5.925.500,00)
- (73.675.607,42) (16.770.717,99)

 
387.670,56
387.670,56
(387.670,56)

 

Antonio Marcos Zago - Contador - CRC-SP 1SP121621/O-S-SP

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as melhores práticas contábeis utilizadas pelo mercado e nos termos da Lei das S.A.

Casa de Saúde Santa Rita S.A.
CNPJ/MF nº 60.882.289/0001-41
Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.
São Paulo, 27/03/2021.
A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 (Em milhares de reais)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (Valores em reais)
Capital
Reservas
Reserva
Lucros
Ajuste
Resultado
2020
2019
Ativo
Total
Social de Lucros
Legal Acumulados Patrimonial do Exercício
Ativo Circulante
37.290 35.846
Disponível
12.135 11.956 Saldo em 31 de dezembro de 2019 5.970.800,00 3.767.821,20 1.849.144,50 (4.805.313,30) 8.223.024,56 (2.755.682,49) 12.249.794,47
–
–
– (2.755.682,49)
– 2.755.682,49
–
Bancos – aplicações financeiras
12.135 11.956 Transferência do resultado
–
–
–
–
– (4.635.948,32) (4.635.948,32)
Créditos
25.155 23.890 Prejuizo exercício/2020
Saldo em 31 de dezembro de 2020 5.970.800,00 3.767.821,20 1.849.144,50 (7.560.995,79) 8.223.024,56 (4.635.948,32) 7.613.846,15
Duplicatas a receber
23.394 23.160
Demonstração dos Resultados em 31/12/2020
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercicios ﬁndo
Impostos a Recuperar
94
94
(Em milhares de reais)
em 31 de dezembro – Metodo Indireto (Valores em reais)
Outros créditos
1.667
636
2020
2019 Atividades operacionais
2020
2019
Ativo não circulante
17.639 18.442
67.324 86.931 Lucro (Prejuizo) Liquido do exercicio
(4.635,00) (2.755,00)
Realizavel a longo prazo
82
87 Receitas Operacional
67.324 86.931 Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades
Depósito judiciais
82
87 Prestação de serviços
–
(261) Depreciação
957,00 957,00
Investimentos
991
991 (-) Serviços cancelados
(-) Impostos
(3.818) (4.924) Variação de Ativos e Obrigações
3.830,00 2.145,00
Imobilizado
16.566 17.364 (-) Custos dos Serviços Prestados
(60.374) (69.023) Diminuição (aumento) das demais contas do ativo (1.446,00) (912,00)
Imobilizado
38.250 38.091 Lucro Operacional Bruto
3.132 12.723 Aumento (diminuição) das obrigações do passivo
5.276,00 3.057,00
(-) Depreciação Acumulada
(21.684) (20.727) (-) Despesas Operacionais
(7.019) (14.382) Caixa liquido gerado nas atividades operacionais
152,00 347,00
Total do ativo
54.929 54.288 Despesas Administrativas
(6.423) (13.588) Atividades de investimentos
Passivo
2020
2019 Impostos, Taxas e Contribuições
(596)
(794) Aumento (diminuição) do ativo permanente
160,00 471,00
(3.887) (1.659) Aumento (diminuição) investimentos
0,00 (133,00)
Passivo Circulante
41.390 33.297 Lucro Liquido Operacional
(748) (1.096) Atividades de financiamentos
–
–
Obrigações com terceiros
41.390 33.297 Receitas (-) Despesas Financeiras
92
339 Integralização de capital
Fornecedores
2.084
5.426 Receitas Financeiras
333
542 Aumento (Redução) das disponibilidades
(8,00)
9,00
Obrigações Trabalhistas e Tributárias
18.321 12.772 Receitas Diversas
(1.173) (1.977) Modificação na posição financeira
Empréstimos bancários
20.985 15.099 (-) Despesas financeiras
(4.635) (2.755) Início do exercicio
11.956,00 11.947,00
Exigivel a Longo Prazo
10.118
8.741 Resultado antes dos Impostos
Resultado Líquido do Exercício
(4.635) (2.755) Final do exercicio
12.135,00 11.956,00
Refis e INSS a pagar
10.118
8.741 Lucro/Prejuízo líquido por ação
(0,0579) (0,0344) Aumento (Redução) das disponibilidades
179,00
9,00
Patrimônio Líquido
3.421 12.250
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020
Capital Social
5.970
5.970
Reserva de lucros
5.616
5.616 1. Práticas Contábeis – Resultado apurado pelo regime Competência de Medicina Diagnóstica Ltda., CNPJ/MF nº 06.122.405/0001-89. 4. Ativo
exercício.
2.
Ativo
Circulante
–
Demonstrado
pelos
valores
custo
ou
realiImobilizado
–
Demonstrado
ao
custo,
corrigido
monetariamente até
Lucros acumulados
(11.753) (4.804)
Ajuste Patrimonial
8.223
8.223 zação, incluindo, quando aplicável, rendimentos auferidos até data balanço. 31/12/95 – conforme Lei. 5. Capital Social – É de R$ 5.970.800,00 repreResultado do exercicio
(4.635) (2.755) 3. Investimento na Coligada – Participação 50% na Santa Rita Imedi sentado em 80.020.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
A Diretoria
Claudia Garcia Serrano – Contadora CRC-SP 222.275/O-8
Total do Passivo
54.929 54.288

CNPJ/MF nº 47.796.594/0001-52
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial de 31/03/2020 e 2019.
Balanço patrimonial em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2019 (Em milhares de reais)
Demonstração do ﬂuxo de caixa - (Em milhares de reais)
2020 2019
Ativo
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
2020
2019 Fluxos de caixa das atividades operacionais
153.827 75.967
Circulante
20.450
21.660 Circulante
26.133
18.083 Lucro líquido de exercício
(490) (504)
Caixa e equivalentes de caixa
6.174
2.086 Fornecedores
715
41 Ajustes: Imposto de renda e contribuição social
105
102
Partes relacionadas
13.695
19.503 Partes relacionadas
25.418
18.042 Depreciação
Tributos a recuperar
581
71 Não circulante
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas
43
(73)
Não circulante
867.038 871.153 Impostos diferidos
(154.200) (76.250)
2.045
2.045 Resultado de equivalência patrimonial
Propriedades para investimento
16.004
16.109 Total do passivo
(715)
(758)
28.178
20.128
Investimentos
851.034 855.044 Patrimônio líquido
859.310
872.685 Variações nos ativos e passivos: Tributos a recuperar
(510)
(19)
225.000
225.000 Fornecedores
Total do ativo
887.488 892.813 Capital social
674
66
Ações em tesouraria de investida
(31.677)
(56.161) Caixa líquido gerado pelas (aplicado
Demonstração do resultado - Exercícios ﬁndos em
2.306
2.279 nas) atividades operacionais
31 de março de 2020 e 31 de março de 2019 (Em milhares de reais) Reserva de capital de investida
(551) (711)
145.293
248.598 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Receitas (despesas) operacionais
2020
2019 Ajustes de avaliação patrimonial
518.388
452.969 Recebimento de dividendos e juros
Despesas gerais e administrativas
(1.837)
(1.482) Reservas de lucros
887.488
892.813 sobre o capital próprio de investidas
53.041 43.463
Resultado de equivalência patrimonial
154.200
76.250 Total do passivo e patrimônio líquido
Caixa líquido proveniente das
Outras receitas operacionais, líquidas
627
514
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios ﬁndos
atividades de investimentos
53.041 43.463
Lucro operacional
152.990
75.282
em 31.03.2020 e 31.03.2019 (Em milhares de reais)
Receitas ﬁnanceiras
3.471
187
2020
2019 Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Dividendos
e
juros
sobre
capital
próprio
pagos
(48.402)
(41.004)
Despesas ﬁnanceiras
(2.634)
(6) Lucro líquido do exercício
153.827
75.967
Caixa líquido aplicado nas
Resultado ﬁnanceiro
837
181
Itens que serão reclassiﬁcados
atividades de ﬁnanciamentos
(48.402) (41.004)
Lucro antes do I.R. e contribuição social
153.827
75.463
subsequentemente ao resultado
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
4.088 1.748
Imposto de renda e contribuição social diferidos
504
(99.061)
(21.239) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
2.086
338
Lucro líquido do exercício
153.827
75.967 hedge accounting, líquido de impostos
6.174 2.086
54.766
54.728 Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
Lucro básico e diluído por ação - em reais
0,68
0,34 Total do resultado abrangente do exercício
Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
Opções
Ações em
de ações
Reserva
De investidas
Reserva de
tesouraria outorgadas de capital
incentivos Lucros
Capital de investida por investida de investida Deemed
Hedge Outros
ﬁscais acumusocial
indireta
indireta
indireta
cost accounting reﬂexos Legal Retenção
reﬂexa lados
Total
Em 31 de março de 2018
225.000
(56.161)
2.829
2.279 302.581
(14.477) (11.015) 28.747
314.856
60.300
- 854.939
Constituição de Reserva de incentivos ﬁscais - reﬂexa
28.343 (28.343)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas
(3.888)
- 3.888
Efeito reﬂexo de cisão de investidas
1.425
1.425
Ajuste de tributos diferidos sobre cisão de investidas
(2.902)
(2.902)
Ajuste reﬂexo por opções outorgadas reconhecidas por investida
(2.829)
17
(2.812)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas
(21.239)
- (21.239)
Realização de reserva de lucros
(118)
(118)
Dividendos adicionais do exercício anterior distribuídos
(11.972)
- (11.972)
Adoção inicial CPC 48 reﬂexo
(150)
(150)
Variação de participação em investida
(1.887)
(575)
51
(2.411)
Lucro líquido do exercício
- 75.967 75.967
Destinação do lucro:
Constituição de reservas
- 3.798
- (3.798)
Dividendos mínimos obrigatórios
- (18.042) (18.042)
Reserva de retenção de lucros
29.573
- (29.573)
Em 31 de março de 2019
225.000
(56.161)
2.279 295.329
(35.716) (11.015) 32.545
331.781
88.643
- 872.685
Ajustes de exercícios anteriores
(490)
(490)
Constituição de Reserva de incentivos ﬁscais - reﬂexa
29.661 (29.661)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas
(1.031)
- 1.031
Integralização de capital em controlada
44
44
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas
(99.061)
- (99.061)
Ajuste reﬂexo por aquisição e alienação de ações de emissão própria por investida
(18.146)
- (18.146)
Cancelamento de ações em tesouraria de investida
42.865
(42.865)
Ajuste de tributos diferidos sobre cisão de investidas
208
208
Dividendos adicionais do exercício anterior distribuídos
(6.585)
(6.585)
Variação de participação em investida
(235)
27
3.275
(480) (6.260)
(116)
1.099
(2.690)
Juros sobre capital próprio
- (26.320) (26.320)
Lucro líquido do exercício
- 153.827 153.827
Destinação do lucro:
Constituição de reservas
- 7.691
- (7.691)
Dividendos mínimos obrigatórios
- (14.162) (14.162)
Reserva de retenção de lucros
77.024
- (77.024)
Em 31 de março de 2020
225.000
(31.677)
2.306 297.825
(135.257) (17.275) 40.236
358.749
119.403
- 859.310
A Diretoria

Luiz Antônio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5
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“Notas explicativas estão na sede da empresa a disposição dos acionistas”
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SPINELLI COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ(ME) 58.012.923/0001-43
Demonstrações Finaceiras em conformidade com a (Lei 11.638) - Valores em milhares de Reais
Balanço Patrimonial
Ativo
31/12/20 31/12/19
Ativo Circulante ..............................................................................
1.021
10.379
Disponibilidades ............................................................................
1
Caixa e bancos ..............................................................................
1
Títulos e Valores Mobiliários....................................................
19
52
Outros títulos de renda fixa .....................................................
19
52
Outros Créditos...............................................................................
998
10.322
Rendas a receber .........................................................................
9
Diversos...................................

Carlos Petit Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 08.288.294/0001-00 - NIRE 35.220.916.810
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.07.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olimpia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 5.400.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de
5.400.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 4.050.000 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty
S.A. Empreendimentos e Participações e 1.350.000 quotas da sócia NISS Incorporações e Participações
Ltda., as quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo.
2. Passando o Capital Social de R$ 20.516.813,00 para R$ 15.116.813,00, dividido em 15.116.813 quotas. 3. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios
arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 06.07.2021. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Celso Antonio
Alves - Sigrid Amantino Barcelos. NISS Incorporações e Participações Ltda. - Nissim Asslan Kalil.

1. Contexto operacional: A Spinelli Comercial e Participações S/A (“Companhia”),
é uma sociedade anônima, com sede em São Paulo, e possui como objetivo social a
participação no capital de outras empresas; a realização, administração, exploração
e comercialização de empreendimentos agropecuários e congêneres, a prestação
de serviços de natureza administrativa; a comercialização de materiais de construção; e exportação; prestação de fiança podendo exercer quaisquer atividades
comerciais a fins ou correlatas, cujo exercício não dependa da autorização do governo, nem submeta a sociedade a regime especial. Evento de Cisão Parcial: Em
22 de outubro de 2020 foi deliberado pelos acionistas a cisão parcial da Companhia
e a versão do patrimônio cindido para a nova Sociedade “Santa Aurora Empreendimentos e Administração de Bens Ltda.”, com a consequente redução do
capital social da Companhia. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As
demonstrações contábeis foram preparadas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, e de acordo com os pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Principais
práticas contábeis: As principais práticas adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes: 3.1. Apuração de resultado: O regime
de apuração do resultado é o de competência. 3.2. Estimativas contábeis: Foram
utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos
e levaram em consideração o julgamento da Administração para determinação do
valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes
devido à subjetividade inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade
revisa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. 3.3. Demais ativos
circulantes e realizáveis a longo prazo: São apresentados pelo valor de realização incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço. 3.4. Permanente: Investimentos no País e no
Exterior - Estão contabilizados pelo custo de aquisição, e atualizados pelo método
de equivalência patrimonial. Imobilizado de uso - São registrados pelo custo de
aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que
levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e
taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 4% para “Imóveis de Uso”;
20% a.a. para “Sistema de Processamento de Dados e Sistema de Transportes”, e de
10% a.a. para as demais contas. 3.5. Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: 3.5.1. Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a
data dos balanços. 3.5.2. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado onde é provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1002528-65.2015.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ªVara Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva,na forma da Lei,etc.FAZ
SABER a(o) VIVIANE GOMES LEITE,RG 7633971-2,CPF 917.539.027-20,que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
ASSOCIACAO PROTETORA INFANCIA-PROVINCIA DE SÃO PAULO, alegando em síntese ser credora da ré em R$ 29.767,88,
de corrente do inadimplemento de parcelas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços educacionais dos alunos Fabio
Abreu e Cezar Abreu.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os
atos e termos da ação proposta e para que,no prazo de 15(quinze) dias úteis,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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 14 de abril de 2021.
[29,30]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106491746.2016.8.26.0100 ( Usuc-692 ) 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 MARILENE ALVES DE SOUZA DA MATA, ADALBERTO ALVES DA MATA, VICTOR TREVISAN JÚNIOR, MARIA
FERNANDA FERREIRA TREVISAN, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto da Silva Cotrim e Vania de Campos Cotrim ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Eugênia de Carvalho nº 414, Vila Matilde,
São Paulo-SP., com área de 105,13ms2, contribuinte nº 057.111.0196-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[29,30]
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HVSHFLDOUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR35$=23$5$(0%$5*26 TXLQ]H GLDV2VSUD]RVIOXLUmRDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
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Virgo Holding Ltda. - CNPJ: 30.507.646/0001-20 - NIRE: 35.235.256.217
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 18.06.2021
Data, Hora, Local: 18.06.2021, às 10 horas, na sede social, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, Conjunto 218, São Paulo/SP.
Mesa: Presidente: Ila Alves Sym; Secretário: Pedro Paulo Oliveira de Moraes. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a outorga
de garantia real, pela Sociedade, de alienação ﬁduciária, em favor dos titulares das debêntures simples, não conversíveis em
ações, sobre a totalidade das ações detidas pela Sociedade de emissão da IFIN Participações S.A. (“IFIN” e “Alienação
Fiduciária de Ações IFIN”), em favor dos titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 1ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos da
IFIN (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e
Outras Avenças, a ser celebrado entre a Sociedade, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade
de representante dos Debenturistas, e a IFIN, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária
IFIN”); e (ii) a autorização à diretoria da Sociedade para negociar todos os termos e condições dos documentos relacionados
ao item acima, bem como a ratiﬁcação de todos os atos já praticados pela diretoria com relação às deliberações acima.
Deliberações Aprovadas: Os sócios da Sociedade, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, por meio de
seus Diretores e/ou procuradores com poderes especíﬁcos para praticar atos em nome da Sociedade, em conjunto ou
isoladamente, decidem: 1. Aprovar a outorga, pela Sociedade, da Alienação Fiduciária de Ações da IFIN, nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações IFIN, em favor dos Debenturistas da Emissão. 2. Aprovar a celebração, pela
Sociedade, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações IFIN. 3. Autorizar a diretoria da Sociedade a praticar todos e
quaisquer atos e a elaborar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à realização e correta formalização das
deliberações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando, à elaboração e celebração do Contrato de Alienação Fiduciária
de Ações IFIN, de eventuais aditamentos e outorga de procurações que se façam necessárias no âmbito da Emissão. A
diretoria da Sociedade também poderá realizar a publicação e o registro dos documentos de natureza societária ou outros
relativos à Emissão perante os órgãos competentes, inclusive o respectivo pagamento de eventuais taxas que se ﬁzerem
necessárias. Todos os atos relativos às deliberações ora aprovadas que tenham sido praticados pela diretoria da Sociedade
anteriormente à data desta reunião ﬁcam também expressamente conﬁrmados e ratiﬁcados. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 18.06.2021. Mesa: Ila Alves Sym - Presidente, Pedro Paulo Oliveira de Moraes - Secretário, Sócios: Ivo Vel Kos,
Daniel Monteiro Coelho de Magalhães. JUCESP 335.844/21-2 em 15.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ALPHA MEMORIAL S/A
AGASUS S.A.
CNPJ nº 04.212.396/0001-91 - NIRE 35.300.415.027
Edital de Convocação
Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com
Esforços Restritos de Colocação, da AGASUS S.A.
Ficam convocados os Senhores Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Distribuição da Agasus S.A. (“Debenturistas” “Emissão” e “Companhia”,
respectivamente) a reunirem-se em primeira convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas
(“AGD”), nos termos da Cláusula Décima do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em
duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Agasus S.A.”,
celebrada em 23 de janeiro de 2020, entre a Emissora, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda, na qualidade de Agente Fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”) e os intervenientes
ߔDGRUHVFRQIRUPHDGLWDGD ژEscritura de Emissão”), a ser realizada no dia 13 de agosto de 2021, às
10:00 horas, na sede da Emissora, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Guido
Caloi, nº 1985, Galpão 23, Jardim São Luis, CEP 05802-140 (“Assembleia”), e face à pandemia de
COVID-19, exclusivamente de modo digital e remoto, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. aprovar ou não a incorporação reversa da 220 Capital Investimentos e Participações S.A., sociedade
anônima fechada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº
2801, apartamento 131, bairro Cerqueira Cesar, CEP 01416-001, inscrita no CNPJ/ ME
29.966.248/0001-93 (“220 Capital”) pela Companhia, mediante a absolvição de dívida oriunda da
aquisição (“Seller Note”) em relação aos antigos acionistas; 2. na hipótese de aprovação do item (1)
acima, aprovar ou não a alteração na redação da Cláusula 7.1.2, alínea “b”, para: (a) excluir a medição
do covenant “Dívida Financeira Líquida Consolidada / EBITDA” prevista no item (ii) da Cláusula 7.1.2,
alínea “b” da Escritura de Emissão de Debêntures, (b) alteração do covenant “Dívida Financeira
Líquida/ EBITDA”, previsto no item (i) da Cláusula 7.1.2, alínea “b” da Escritura de Emissão de
Debêntures e (c) alteração do covenant “Valor total de Equipamentos/Dívida Financeira Líquida”,
previsto no item (iii) da Cláusula 7.1.2, alínea “b” da Escritura de Emissão de Debêntures; 3. declarar,
ou não, antecipadamente vencida as Debêntures, tendo em vista o descumprimento da cláusula 7.1.1
alínea “j” da Escritura de Emissão de Debêntures, tendo em vista o descumprimento dos custos
autorizados no Anexo I à Escritura de Emissão de Debêntures, aprovando a diferença de R$370.000,00
(trezentos e setenta mil reais); 4. aprovar ou não alteração da redação da cláusula 7.1.1 alínea “j” da
Escritura de Emissão, bem como a exclusão do Anexo I, para prever a limitação de distribuição de
dividendos, caso a Companhia esteja em mora com suas obrigações previstas na Escritura de Emissão
de Debêntures, nos termos da Lei nº Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”); 5. aprovar, ou não, a alteração da redação da Cláusula 4.11.1 da Escritura
de Emissão de Debêntures, de modo a incluir o jornal “Gazeta de São Paulo” como veículo de
divulgação dos fatos e atos relevantes de interesse dos Debenturistas, bem como as convocações para
as respectivas assembleias gerais; 6. autorizar previamente a Companhia a outorgar garantias no
âmbito da sua segunda emissão de debêntures (“Segunda Emissão”); e 7. caso os itens (1) a (4) acima
sejam aprovados, autorizar que a Companhia e o Agente Fiduciário tomem as providências cabíveis à
implementação da matéria supracitada, incluído a formalização, às exclusivas expensas da Companhia
dos aditamentos necessários aos documentos da Emissão e demais documentos necessários à
implementação das matérias desta assembleia e seus eventuais aditamentos. Informações Gerais: a
Assembleia será realizada de forma exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14
de maio de 2020, por videoconferência coordenada pela Emissora, através da plataforma Microsoft
Teams, cujo link de acesso será disponibilizado oportunamente pela Companhia, sendo certo que
somente poderão exercer o direito de voto aqueles que encaminharem previamente à Vórtx
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.LQVWLWXL©¥RߔQDQFHLUDFRPVHGHQD5XD*LOEHUWR
Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu contrato
social (“Agente Fiduciário”), cópia digital dos seus respectivos documentos comprobatórios de
representação, bem como a indicação da quantidade de Debêntures de sua titularidade, para o e-mail
DJHQWHߔGXFLDULR#YRUW[FRPEUUHVSHFWLYDPHQWHHPQRP¯QLPR GRLV GLDV¼WHLVGHDQWHFHG¬QFLD
em relação à data de realização da Assembleia, sob pena de não ter sua presença computada nos
quóruns de instalação e votação da Assembleia. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à
disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no ínterim da presente convocação e da
Assembleia Geral. São Paulo, 29 de julho de 2021. AGASUS S.A.
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CNPJ/MF nº 04.256.769/0001-26 - NIRE 35.300.183.681
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Diretoria da Alpha Memorial S/A (“Companhia”), por seu Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Rhormens Alves Natel,
convida os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem na assembleia geral extraordinária a ser realizada às
14 horas do dia 9 de agosto de 2021 (“Assembleia”), de forma exclusivamente presencial na sede social da Companhia, localizada na Avenida Magalhães de Castro, 4800, conjunto 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a ﬁm de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (1) apresentar e ratiﬁcar os atos da Diretoria a respeito dos processos de desapropriação por utilidade pública nsº 101184689.2020.8.26.0068 e 1001195-61.2021.8.26.0068, ambos em curso na Vara da Fazenda Pública de Barueri, propostos
pelo Município de Barueri em face da Companhia (“Ações de Desapropriação”); e (2) aprovar que a Diretoria da Companhia prossiga com os atos necessários para o levantamento de valores depositados nos autos das Ações de Desapropriação. Informações Gerais: Serão admitidos na Assembleia os acionistas cujas ações estejam regularmente registradas nos livros próprios da companhia até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia. Os acionistas deverão
apresentar-se com antecedência de até 30 (trinta) minutos ao horário de início da Assembleia indicado no presente edital de convocação, portando os seguintes documentos: (i) acionistas que sejam pessoas físicas: documento de identiﬁcação com foto; e (ii) acionistas que sejam pessoas jurídicas: cópias autenticadas da última consolidação do estatuto ou do contrato social e da documentação comprobatória de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração) e documento de identiﬁcação com foto do(s) representante(s) legal(is). Informamos aos acionistas que poderão
fazer-se representar por terceiros, desde que outorguem procuração com ﬁm especíﬁco para a Assembleia, podendo
ser por instrumento público ou particular, desde que com ﬁrma reconhecida, nos termos do parágrafo único do Artigo
16º do Estatuto Social da Companhia. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação devem
ser depositados na sede da Companhia até o dia 6.8.2021, aos cuidados do Sr. Rodrigo Rhormens Alves Natel, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, conjunto 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Informamos que cópias dos autos das Ações de Desapropriação estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
localizada na Avenida Magalhães de Castro, 4800, conjunto 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, contendo todas as informações necessárias para o entendimento das matérias a serem deliberadas.
São Paulo, 29 de julho de 2021. Rodrigo Rhormens Alves Natel - Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004556-13.2021.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a DANIEL MAURICIO FREITAS, CPF 300.746.298-32, que por este Juízo tramita, nos autos da ação de
cobrança sob nº 1022347-17.2017.8.26.0001, o presente Cumprimento de Sentença movido por PRÓ ENSINO S/
C LTDA. EPP, CNPJ 60.558.483/0001-76. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 18.410,33 (Abril/2021), que deverá
ser devidamente atualizada até a data do depósito, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento, independentemente de nova intimação,
o credor poderá indicar bens à penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021.
30 e 31/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1086734-64.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO SOUNG CHAL SHIN, Brasileiro, Casado, Diretor de Empresas, RG 24.487.6124, CPF 250.215.728-57, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Stance Dual School Ltda.,
objetivando o recebimento de R$ 82.403,92 (Setembro/2019), representada pelo instrumento particular de confissão
de dívida firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do presente edital, ofereça embargos monitórios ou pague
a importância supra, mais honorários advocatícios no importe de 5% do valor da causa, ficando ciente, outrossim,
de que neste último caso ficará isento de custas processuais e de que, na hipótese de não oferecimento de
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2°, do CPC), quando então terá
incidência o disposto no art. 523 do CPC. Não sendo contestada a ação, o requerido 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 14 de julho de 2021.
30 e 31/07
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0012796-82.2021.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior,
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Vivian Rocha Hanai CPF:
338.879.098-10, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - Colégio São Luis CNPJ: 33.544.370/
0014-63 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao
pagamento da quantia de R$ 50.182,96 (Março/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a
executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e
honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia
da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.

30 e 31/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026560-03.2016.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a MARLI PEREIRA LEITE, CPF 038.223.888-58, e CRISTIANE PEREIRA LEITE, CPF
312.698.678-14, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Clínica de
Repouso Estância da Cantareira S/c Ltda., objetivando o recebimento de R$ 2.394,69 (09/2016), representada
pelo contrato de prestação de serviço firmado entre as partes em 21/04/2016. Encontrando-se as rés em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não sendo
apresentada defesa, 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. São Paulo, 01 de julho de 2021.
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Maioria das vítimas de tráfico de
pessoas é negra, mostra relatório
O Ministério da Saúde lançou na quinta-feira (29) uma
nova edição da campanha de
valorização do aleitamento
materno. A iniciativa tem como
tema Todos pela Amamentação: É Proteção para a Vida Inteira e visa sensibilizar a sociedade sobre a importância dessa prática.
A campanha reafirma a relevância do aleitamento materno durante os dois primeiros
anos, ou mais. Nos primeiros
seis meses, a recomendação é
que o aleitamento materno seja
a fonte exclusiva para do bebê.
A prática continua importante mesmo no cenário da pandemia de covid-19, diz o Ministério da Saúde, ao ressaltar que o
aleitamento materno pode reduzir em até 13% as taxas de mortalidade infantil nos primeiros
cinco anos da criança.
Entre 1986 e 2020, essa
alternativa como fonte principal de alimentação no primeiro ano de vida passou de 30%

para 53,1%.
De acordo com dados da
Organização Pan-americana
da Saúde (Opas), 40% das crianças têm aleitamento materno no mundo. Na América Latina, menos da metade das crianças mamam na primeira
hora de vida.
Doação
Em maio, o Ministério da
Saúde já havia lançado a campanha nacional de estímulo à
doação de leite materno. Conforme a pasta, essa prática supre apenas 64% do que seria
necessário para atender à demanda.
O Brasil conta com 222
bancos de leite materno e 220
pontos de coleta.
No ano passado, foram
doados 229 mil litros de leite materno por 182 mil mulheres. Esses números marcaram um aumento de 2,7%
em relação ao ano anterior.
(Agencia Brasil)

Covid-19: taxa de
contaminação cai em
presídios paulistas
O número de casos de covid19 nos presídios de São Paulo
caiu em julho deste ano, passando de 2.807 confirmações em
agosto de 2020 para 24 neste
mês, que ainda não se encerrou.
A informação foi dada na quinta-feira (29) pela Secretaria da
Administração Penitenciária
(SAP) do estado.
Segundo a secretaria, os registros de covid-19 entre funcionários do sistema prisional
também caíram, passando de 615
em abril deste ano, durante a segunda onda da pandemia, para 60
casos agora em julho.
Para a SAP, a queda no número de casos de covid-19 nos
presídios paulistas foi possível
graças ao avanço da vacinação.
De acordo com a secretaria, foram vacinados em abril e maio
últimos cerca de 30 mil profissionais da linha de frente dos
presídios, bem como 69.116 das
pessoas que estão presas.
A população carcerária de
São Paulo é estimada em cerca
de 216 mil pessoas.
Defensoria
Na semana passada, a Defensoria Pública de São Paulo obteve decisão liminar que obriga
o governo paulista a adotar medidas para avançar com a vacinação entre os que estão nas unidades prisionais do estado.
Segundo a Defensoria, a vacinação da população carcerária
ajuda a evitar contaminações e
mortes em uma população que é
considerada vulnerável pelas
condições de aprisionamento,
tais como a superlotação das
unidades e a incapacidade de realizar o distanciamento social.

Em resposta, a SAP informou que a vacinação dos presos
está ocorrendo de acordo com
o Plano Estadual de Imunização
que, neste momento, contempla
as pessoas por faixa etária.
Conforme a secretaria, isso
quer dizer que os detentos não
tiveram prioridade de vacinação
e estão sendo vacinados junto
com população, em geral, de
acordo com o que foi estabelecido no plano. No plano estadual, idosos foram os primeiros a
ser vacinadas, seguidos pelas
pessoas com comorbidades.
Depois é que começou a vacinação por faixa etária de forma
decrescente. Neste momento,
São Paulo vacina pessoas com
idade entre 28 e 30 anos.
Para a Defensoria, entretanto, a vacinação ocorre de forma
lenta nos presídios, mesmo considerando a faixa etária que está
sendo adotada para a população
em geral. “Embora no estado
todo as pessoas acima de 35
anos já estejam recebendo a vacina, das mais de 80 mil pessoas presas que já atingiram essa
idade, apenas 18.102 tomaram o
imunizante. Além disso, conforme verificou-se nas inspeções
realizadas pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária
em estabelecimentos prisionais
durante a pandemia, havia também diversas pessoas idosas ou
com comorbidades que ainda
não tinham sido vacinadas”, informou o órgão.
Ainda segundo a Defensoria,
74 pessoas morreram de covid19 nos presídios de São Paulo,
a maior parte delas (39 pessoas) nos últimos cinco meses.
(Agencia Brasil)

Dados do Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas
mostram que 72% das vítimas
desse tipo de crime no Brasil é
negra. A taxa leva em consideração as pessoas atendidas nos
Núcleos de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas e em postos
do Ministério da Saúde.
O relatório, que abrange o
período entre 2017 e 2020, foi
apresentado na quinta-feira (29),
véspera do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Tráfico de
Pessoas, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O material foi elaborado em parceria
com o Escritório das Nações
Unidas para Drogas e Crime
(Unodc).
Em sua terceira edição, esta
é a primeira vez que o relatório
traz o recorte por raça. De acordo com o levantamento, entre as
possíveis vítimas de tráfico de
pessoas que foram atendidas ex-

clusivamente no sistema de saúde, 37,2% são crianças.
Segundo o estudo, de 2017
a 2020 foram catalogadas 1.811
vítimas com idade entre 18 e 59
anos pelos centros de referência especializados de assistência
social (Creas). No sistema de
saúde, foram contabilizadas 615
vítimas potenciais.
Já pelo Disque 180 foram
recebidas 388 denúncias no período, 61% das quais relacionadas à exploração sexual. No Disque 100, entre 2017 e 2019 foram contabilizadas denúncias referentes a 79 vítimas, entre as
quais, 45 para fins de exploração
sexual, 21 relacionadas ao trabalho em condições análogas à escravidão, 11 por adoção ilegal e
duas para remoção de órgãos.
O Ministério Público do Trabalho (MPT), por sua vez, contabilizou 15.857 aliciamentos
entre 2017 e 2020, a maioria

(14,80%) no estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais
(14,52%).
Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse,
contudo, que ainda é necessário
combater a subnotificação de
casos, “consequência do receio
ou vergonha das possíveis vítimas em denunciar os casos de
tráfico de pessoas”.
“Estamos trabalhando em
parceria com os estados, instituições públicas e a sociedade
civil para esclarecer aos cidadãos os possíveis riscos que
possam torná-los vítimas do tráfico humano, sejam promessas
de trabalho fáceis e lucrativas ou
a entrega de passaportes e demais documentos a terceiros
que possam retê-los em outros
países”, disse o secretário nacional de Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro, segundo o texto
divulgado pela pasta.

Acordos
Na quinta, o Ministério da
Justiça firmou dois acordos de
cooperação técnica para combater o tráfico de pessoas. Um
deles, em parceira o Ministério da Cidadania, prevê a capacitação sobre o atendimento a potenciais vítimas desse
tipo de crime.
Os cursos serão destinados
a profissionais do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), que engloba os Creas e
os centros de referência de assistência social (CRAS).
Uma segunda iniciativa, junto ao Ministério da Saúde, prevê
a capacitação de gestores e servidores, bem como a elaboração
de pesquisas sobre a situação de
saúde das vítimas, e campanhas no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas para a sensibilização sobre o tráfico de pessoas. (Agencia Brasil)

Legislação contra violência doméstica
fica mais dura para agressores
O Diário Oficial da União
trouxe na quinta-feira (29) a Lei
14.188/2021, que prevê que
agressores sejam afastados
imediatamente do lar ou do local de convivência com a mulher em casos de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da vítima ou de
seus dependentes, ou se verificado o risco da existência de
violência psicológica.
O texto que entrou em vigor
na quinta-feira, modifica trechos do Código Penal, na Lei de
Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de
lesão corporal cometido contra a mulher “por razões da
condição do sexo feminino” e
a determinação do afastamento do lar do agressor quando há
risco, atual ou iminente, à vida
ou à integridade física ou psicológica da mulher.
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Ministério lança
campanha de valorização
do aleitamento materno

“O Brasil quando aprova a
criminalização da violência psicológica se coloca à frente de
várias nações desenvolvidas.
Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no
nosso país”, avalia da presidente da Associação de Magistrados do Brasil (AMB), Renata
Gil. A entidade foi autora da
sugestão ao Congresso que deu
origem a Lei. A proposta foi entregue em março deste ano aos

parlamentares.
A nova lei foi sancionada na
quarta-feira, pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no
Palácio do Planalto.
X vermelho
A lei estabelece ainda o programa de cooperação Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na palma das mãos, como
um sinal silencioso de alerta de
agressão contra a mulher. A ideia

é que, ao perceber esse sinal na
mão de uma mulher, qualquer
pessoa possa procurar a polícia
para identificar o agressor.
A nova legislação prevê ainda a integração entre os Poderes Executivo e Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança Pública e entidades e empresas privadas para a promoção
e a realização das atividades previstas, que deverão empreender
campanhas informativas “a fim
de viabilizar a assistência às vítimas”, além de possibilitar a
capacitação permanente dos
profissionais envolvidos.
Dados
Desde o início da pandemia
da covid-19, os índices de feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os meses de março e
abril de 2019. Os dados foram publicados em maio de 2021 pelo
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública. (Agencia Brasil)

Balanço da Vale aponta lucro de
US$ 7,6 bi no segundo trimestre
A mineradora Vale divulgou
na noite dequarta-feira (28) seu
relatório financeiro apontando
um lucro líquido de US$ 7,586
bilhões no segundo trimestre de
2021. O documento também
reúne informações do processo de reparação das tragédias de
Brumadinho (MG) e Mariana
(MG), entre elas, novas metas
envolvendo a reconstrução dos
distrito de Bento Rodrigues e
Paracatu.
Convertido em reais, o lucro líquido da Vale entre abril e
junho foi de R$ 40,095 bilhões.
Trata-se de uma alta de 662%
na comparação com o mesmo
período do ano passado. No segundo trimestre de 2020, o
mercado mineral sofreu os impactos iniciais da pandemia de
covid-19, assim como outros
setores.
No consolidado do primeiro semestre de 2021, a Vale lucrou US$ 13,132 bilhões,
964% a mais que no primeiro
semestre de 2020. O relatório
também indica um recorde no
valor de Ebitda ajustado proforma, que apura o lucro operacional subtraído dos juros, impostos, depreciação e amortização.
A Vale não inclui nesse cálculo, por exemplo, despesas decorrentes da pandemia de covid-19 e da reparação da tragédia de Brumadinho. Foi reportado o montante de US$ 11,239
bilhões.
Segundo o balanço da mineradora, o bom desempenho se
deve “aos maiores preços realizados e volumes de venda de
minério de ferro e pelotas, parcialmente compensados por
certos custos e despesas que
são vinculados ao preço do minério de ferro como, por exemplo, compras de terceiros e
royalties, elevados custos de
frete e maiores custos de manutenção e serviços”.
Entre abril e junho, houve
uma valorização de comodities.

Os finos de minério, por exemplo, tiveram preço médio de
US$ 182,80 por tonelada, US$
27,30 a mais que no trimestre
anterior.
A dívida líquida expandida da
Vale é atualmente de US$
11,448 bilhões. Este indicador,
que considera o endividamento
líquido mais algumas obrigações como as provisões para a
reparação da tragédia de Brumadinho, teve um leve aumento frente aos US$ 10,712 bilhões do fim do primeiro trimestre desse ano.
Reconstrução de comunidades
O relatório reúne ainda informações sobre os processos
de reparação das duas tragédias
ocorridas nos últimos anos em
Minas Gerais.
No município de Mariana, o
rompimento da uma barragem
da mineradora Samarco, jointventure da Vale e da BHP Billiton, causou 19 mortes em novembro de 2015 e gerou uma
devastação ambiental que atingiu diversas cidades mineiras e
capixabas situadas na bacia do
Rio Doce.
Cerca de três anos depois,
um episódio similar ocorreu
em Brumadinho. Após a ruptura de uma estrutura da Vale em
janeiro de 2019, uma avalanche
de rejeitos tirou a vida de 270
pessoas e alcançou o Rio Paraopeba, deixando um rastro de
destruição no caminho.
O balanço apresenta novas
metas para a reconstrução dos
dois distritos na zona rural de
Mariana que foram arrasados
em 2015. “A Fundação Renova
espera concluir ou entregar até
dezembro de 2021: em Bento
Rodrigues, um total de 79 casas e 15 terrenos no reassentamento; em Paracatu de Baixo,
9 terrenos no reassentamento,
além de reassentamento familiar com 9 casas e 2 terrenos”,

informa a mineradora.
A Fundação Renova foi criada conforme o acordo de reparação firmado em março de
2016 entre a Samarco, a Vale, a
BHP Billiton, a União e os governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo. Foram negociados 42 programas que envolvem, por exemplo, a restauração florestal, a qualidade das
águas, o manejo dos rejeitos, a
indenização dos atingidos e a
reconstrução das comunidades.
As três mineradoras devem financiar todas as medidas previstas, enquanto a execução é de
responsabilidade da Fundação
Renova.
Passados quase seis anos da
tragédia, as obras das novas comunidades de Bento Rodrigues
e de Paracatu são ainda um dos
principais gargalos do processo reparatório. Desde 2015, as
famílias vivem em imóveis alugados pela Fundação Renova.
Morando geralmente no centro
de Mariana ou de municípios vizinhos como Ponte Nova e Barra Longa, elas possuem uma rotina completamente distinta daquela que possuíam nas comunidades da zona rural. Os terrenos onde estão sendo reerguidos os distritos foram escolhidos pelos atingidos. Mas a maioria das casas, que deveriam ter
sido todas entregues em 2018
e 2019, conforme o primeiro
cronograma negociado, ainda
não saiu do papel.
Multa
Com os atrasos, uma decisão judicial fixou o prazo de 27
de agosto de 2020. Em função
de fatores que provocaram mudanças o projeto, uma nova sentença prorrogou essa data para
27 de fevereiro de 2021, o que
não foi respeitado. O Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) cobra judicialmente
uma multa de R$ 1 milhão por
dia de atraso com base nessa úl-

tima data. Em março, segundo
dados divulgados pela Fundação
Renova, apenas sete das 306
moradias previstas estavam concluídas.
Em fevereiro deste ano, um
relatório elencando todos os
percalços no processo de reassentamento foi divulgado pela
Cáritas, entidade que presta assessoria técnica aos atingidos.
“Diante da espera de mais de
cinco anos pela reparação, é
possível questionar o limite do
tempo de atraso e ainda que prevista a multa pela mora, é preciso considerar que o prazo foi
alterado três vezes em benefício das mineradoras, enquanto
as pessoas atingidas têm sofrido prejuízos decorrentes da espera, inclusive danos ao projeto de vida”, registra o documento.
Conforme o balanço da Vale,
a reconstrução das comunidades, junto com outras medidas
reparatórias, tem demandado
novas provisões. A pandemia de
covid-19 é mencionada como
justificativa para os atrasos nas
obras.
“Devido a estouros orçamentários nas obras de reassentamento, principalmente devido
a atrasos relacionados à covid19, e devido à inclusão de novas comunidades e categorias
(empresários do turismo, hotéis, pousadas, bares e restaurantes informais, comerciantes
informais de areia e argila, entre outros) no programa de indenização, a Vale registrou uma
provisão adicional de US$ 560 milhões relacionada aos desembolsos previstos para apoiar a Samarco e a Fundação Renova. Até 30
de junho de 2021, foram desembolsados pela Fundação Renova
R$ 14,5 bilhões na reparação de
Mariana, sendo R$ 4,7 bilhões
custeados pela Samarco e R$ 9,8
bilhões custeados por Vale e BHP
em partes iguais”, registra o relatório da Vale. (Agencia Brasil)

