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Saúde lança nova campanha de
vacinação contra a covid-19

BC pode acelerar alta dos juros
se cenário mudar, diz diretor
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Inflação pelo IPCA sobe 0,96%
em julho; INPC acelera para 1,02%

www.jornalodiasp.com.br
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Governo lança estratégia
para combate à

 obesidade infantil

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,20
Venda:       5,20

Turismo
Compra:   5,13
Venda:       5,36

Compra:   6,09
Venda:       6,09

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

20º C

14º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens de
manhã passando a
nublado, com pos-
sibilidade de ga-
roa, à  tarde. À noi-
te o tempo ainda
não abre.

Previsão do Tempo

Nos UTVs disputa de
altíssimo nível no maior
grid de todos os tempos

Denisio Nascimento, o campeão de 2019
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A categoria que mais
cresce no cenário do off-
road internacional chega ao
Sertões 2021 com um grid
recorde. Nada menos que 90
UTVs vão encarar o maior
rally das Américas, marcado
para 13 a 22/08, em um per-
curso de 3.615km (2.202
cronometrados) atravessan-
do sete estados do Nordes-
te, da Praia da Pipa (RN) a
Tamandaré (PE).

Quantidade que é sinônimo
de qualidade e altíssimo nível
técnico.                      Página 6

O brasileiro Felipe Fraga
disputou no último domingo
(8) mais uma etapa do IMSA em
2021 na categoria LMP3 e ter-
minou a prova de 2h40 de du-
ração em Road America na ter-
ceira colocação. A conquista
foi o quarto pódio em quatro

Felipe Fraga mantém 100%
de pódios com 3 vitórias em

4 provas no IMSA
corridas do tocantinense com
a equipe Riley Motorsports.

“Muito feliz com mais
um bom resultado aqui no
IMSA. O objetivo, claro, era a
vitória e um safety car na hora
errada acabou dificultando a
nossa estratégia.        Página 6

Rotary Kart Club
(RKC): Vencedores

inéditos na quinta etapa

Largada da categoria Le Mans do RKC
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O campeonato do Rotary Kart
Club (RKC) continua cada vez mais
competitivo. No último fim de se-
mana, durante a quinta etapa, que
marcou a metade do certame, fo-
ram mais três vencedores inéditos
no Kartódromo de Interlagos (São
Paulo/SP): Fernando Ximenes (Le
Mans), Gustavo Pincelli (Old Sto-
ck), e Caio Terra (Light). Com
isso, a liderança nas três categori-
as continua inalterada. Gustavo
Pincelli é o líder da categoria Le

Mans, agora empatado com Fá-
bio Cunha, que é líder também
da Old Stock, e Hélio Matias, o
primeiro classificado na Light.

Na categoria Le Mans os
pilotos largaram em 45 graus
na margem da pista, com Fábio
Cunha em primeiro (sorteio
regulamentar), seguido de Fer-
nando Ximenes (pole positi-
on), Eduardo Fiaminghi, Leo-
nardo Ferreira, Alberto Otazú
e Rogério Cebola.     Página 6

Suzuki é desclassificado e
vitória na prova principal
vai para líder Daniel Serra

Daniel Serra e Átila Abreu
foram os vencedores das duas
provas que compuseram a séti-
ma etapa da Stock Car Pro Seri-
es, disputada no domingo (8) no
anel externo do Autódromo In-
ternacional de Curitiba. A vitória
de Serra, no entanto, veio após a
desclassificação do pole positi-
on Rafael Suzuki por irregulari-
dade no combustível.

Suzuki ainda foi punido com
a perda da pole position, que tam-
bém foi repassada a Serra, segun-
do colocado no grid. Com o re-
sultado, Daniel Serra passa a so-
mar 245 pontos.           Página 6
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Serra (à frente): único com três vitórias em 2021

Um em cada
quatro jovens

no mundo
tem sintomas
de depressão

Estudo feito pela Universi-
dade de Calgary, no Canadá, es-
tima que um em cada quatro
jovens tem sintomas de de-
pressão elevados e um em cada
cinco apresenta sintomas de
ansiedade devido à pandemia
de covid-19.

O trabalho, uma metanáli-
se de 29 estudos em que parti-
ciparam 80.879 jovens de vá-
rias regiões do mundo, foi pu-
blicado na revista científica
JAMA Pediatrics.       Página 3

Governador
de Nova York
renuncia após
revelações de
assédio sexual

O governador de Nova
York, Andrew Cuomo, anun-
ciou na terça-feira sua re-
núncia do cargo, após uma
investigação que revelou que
ele assediou sexualmente 11
mulheres,  aumentando a
pressão legal e pedidos do
presidente Joe Biden e ou-
tros para sua saída, uma que-
da surpreendente para um
homem visto como um pos-
sível candidato à Presidência
dos Estados Unidos.

Cuomo, um democrata que
servia desde 2011 como go-
vernador do quarto Estado mais
populoso dos Estados Unidos,
fez o anúncio depois que a pro-
curadora-geral de Nova York,
Letitia James, em 3 de agosto,
divulgou os resultados de uma
investigação independente de
cinco meses que concluiu que
ele havia se envolvido em con-
duta que violou leis federais e
estaduais.                      Página 3
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A inflação medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que
mede o reajuste nos preços para
as famílias com renda entre um
e 40 salários mínimos, subiu
0,96% em julho, o maior resul-
tado para o mês desde 2002,
quando a alta foi de 1,19%. Os
dados foram divulgados na terça-
feira, (10), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

No ano, o indicador acumula
alta de 4,76% e, em 12 meses,
8,99%, ficando acima do regis-
trado nos 12 meses imediata-
mente anteriores (8,35%). É a
maior taxa desde maio de 2016,

quando o IPCA ficou em 9,32%
em 12 meses. Em julho do ano
passado, a taxa mensal foi de
0,36% e, em junho de 2021, de
0,53%.

Segundo o IBGE, oito dos
nove grupos pesquisados apre-
sentaram alta no mês, com o
maior impacto vindo do aumen-
to de 3,10% na habitação, grupo
pressionado pela alta de 7,88%
na energia elétrica.

Por região, o reajuste tarifário
da energia elétrica foi de 11,38%
em São Paulo, 8,97% em Curitiba
e 9,08% em uma das concessio-
nárias de Porto Alegre. Em 12
meses, a energia elétrica acumula
reajuste de 20,09%.       Página 3
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O Estado de São Paulo ultra-
passou na terça-feira (10) a
marca de 85% da população
com idade acima de 18 anos
vacinada com pelo menos uma
dose de vacina contra COVID-
19, que corresponde a mais
de 30 milhões de pessoas.
Além disso, 33% dos adultos
já possui esquema vacinal
completo, totalizando 11,9

SP ultrapassa 85% de adultos
vacinados com pelo menos

uma dose contra a COVID-19
milhões de pessoas com a
proteção garantida.

No total, mais de 40,98 mi-
lhões de doses já foram aplica-
das nos 645 municípios do esta-
do em toda a campanha, sendo
28,98 milhões doses de primeira
dose, 10,79 milhões de segunda
e 1,11 milhão em dose única, se-
gundo dados do Vacinômetro de
15h02 de terça-feira.   Página 2

Auxílio Brasil reunirá seis
benefícios sociais

Pesquisadores do Instituto de
Biologia da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj)
desenvolveram um equipamento
para capturar e medir a carga de
coronavírus em diversos ambien-

Pesquisadores desenvolvem
equipamento para capturar

coronavírus
tes, a partir de aerossóis presen-
tes na atmosfera. A finalidade é
fornecer informações mais pre-
cisas sobre a concentração de
SARS-Cov-2 e a capacidade de
contágio.                        Página 4
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Inaugurada Estação Mendes-Vila
Natal da Linha 9-Esmeralda da CPTM

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade:  Diária
Exemplar do dia: R$  3,50

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

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

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O Governador João Doria
inaugurou na terça-feira (10) a
Estação Mendes-Vila Natal na
Linha 9-Esmeralda da CPTM
(Companhia Paulista de trens
Metropolitanos). A obra faz parte
do projeto de extensão da linha,
que prevê um investimento total
de R$ 975 milhões. A nova esta-
ção vai ampliar as opções de
mobilidade e transporte público
no extremo sul da capital.

“Essa estação vai beneficiar,
de imediato, 15 mil pessoas to-
dos os dias. Ao longo de um
mês, serão 450 mil pessoas e a
tendência é aumentar”, destacou
Doria durante a inauguração.

A obra inaugurada vai favo-
recer a mobilidade dos morado-
res dos bairros de Grajaú, Estra-
da dos Mendes, Varginha, Vila
Natal, Jardim Icaraí, Jardim São
Bernardo e Conjunto Residenci-
al Palmares. Localizada entre
Grajaú e a futura estação Vargi-
nha, a nova estação começa a
funcionar em operação assisti-
da nesta quarta-feira (11), das
10h às 13h, nos dias úteis, com
intervalo médio entre trens de
20 minutos. O período de tes-
tes é importante para monito-
rar a adequação dos equipa-
mentos aos sistemas de sinali-
zação já existentes.

Além das estações Mendes-
Vila Natal e Varginha (em obras),
o projeto de extensão da Linha
9-Esmeralda inclui ainda inves-
timentos em todo o sistema de
energia, obras viárias e vias fér-
reas. Para melhorar os desloca-
mentos e garantir segurança aos
passageiros na região próxima à
nova estação, foram construídos
dois viadutos rodoviários (Jaco-
po Torriti e Micronésia), que
vão eliminar as passagens de ní-
vel por estarem localizados aci-
ma da via férrea. Os acessos ao
prédio, construído em uma área
de 4,5 mil metros quadrados,
serão feitos pelo lado Leste e
Oeste do viário em nível sob o
leito ferroviário.

“Trabalhamos com afinco
para a concretização dessa obra,
que trará importantes benefíci-
os à mobilidade das pessoas que
vivem e trabalham nessa região
do extremo sul de São Paulo.

Hoje, com muita alegria, entre-
gamos essa estação que é um
marco para a população do Es-
tado de São Paulo e, pessoal-
mente para mim, já que parti-
cipei ativamente enquanto mi-
nistro das Cidades para a reto-
mada desse projeto”, afirmou
Alexandre Baldy, secretário de
Transportes Metropolitanos de
São Paulo.

Infraestrutura acessível e
sustentável

Assim como todas as esta-
ções existentes da Linha 9-Es-
meralda, a unidade Mendes-Vila
Natal está equipada com comple-
ta infraestrutura para oferecer
acessibilidade plena aos passa-
geiros. São duas escadas rolan-
tes, um elevador, três escadas fi-
xas de concreto e uma metálica,
pisos podotáteis, comunicação
em Braille, corrimãos e rampas
adequadas às pessoas com defi-

ciência e mobilidade reduzida.
Além disso, conta com itens

que garantem a sustentabilidade
arquitetônica com gerador pró-
prio de energia, sistema de de-
tecção e combate a incêndio,
mecanismo para captação e re-
aproveitamento de água de
chuva, aquecimento solar para
chuveiros dos funcionários,
bem como equipamentos des-
tinados à coleta seletiva de re-
síduos sólidos.

Para monitorar e garantir se-
gurança aos passageiros, o espa-
ço conta com amplos recursos
tecnológicos para monitora-
mento completo por câmeras.
Para total conforto e organiza-
ção do fluxo, a estação conta
com seis bloqueios normais e um
acessível para cadeirante e pla-
taforma central para embarque e
desembarque dos trens.

A estação também contará
com bicicletário com capacida-

de para 100 vagas, cuja constru-
ção está incluída na segunda fase
das obras da estação, junto com
o viaduto ferroviário. Além dis-
so, a comunicação visual e todo
o mobiliário da estação foram
feitos para oferecer bem-estar
aos passageiros.

Homenagem
O Governador João Doria

também anunciou a futura deno-
minação da estação Mendes-Vila
Natal em homenagem ao ex-pre-
feito de São Paulo, Bruno Co-
vas. “Quero dar uma boa notícia.
Essa estação será oficialmente
batizada como Estação Bruno
Covas. O Bruno estaria aqui co-
nosco, como estava quando lan-
çamos a obra. Ele não está aqui
presencialmente, mas espiritual-
mente está presente. Então essa
estação vai levar o nome do Bru-
no Covas para o nosso orgulho”,
disse Doria.

SP ultrapassa 85% de adultos
vacinados com pelo menos uma

dose contra a COVID-19
O Estado de São Paulo ultra-

passou na terça-feira (10) a mar-
ca de 85% da população com
idade acima de 18 anos vacinada
com pelo menos uma dose de
vacina contra COVID-19, que
corresponde a mais de 30 mi-
lhões de pessoas. Além disso,
33% dos adultos já possui es-
quema vacinal completo, totali-
zando 11,9 milhões de pessoas
com a proteção garantida.

No total, mais de 40,98 mi-
lhões de doses já foram aplica-
das nos 645 municípios do es-
tado em toda a campanha, sendo
28,98 milhões doses de primei-
ra dose, 10,79 milhões de se-
gunda e 1,11 milhão em dose

única, segundo dados do Vacinô-
metro de 15h02 de hoje.

São Paulo é o estado que
mais vacina no Brasil em núme-
ro absolutos e é também o que
mais tem pessoas com o esque-
ma vacinal completo, ou seja, pri-
meira e segunda dose aplicadas.
Considerando-se as estatísticas
gerais de população, independen-
temente da faixa etária, 65% já
tem ao menos uma dose e 25,7%
concluiu o esquema vacinal.

O Estado divulga com trans-
parência as estatísticas da cam-
panha de imunização no link
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.
O Vacinômetro aponta, em tem-
po real, quantas pessoas já rece-

beram a primeira e a segunda dose
da vacina, além da dose única, in-
clusive com dados individualiza-
dos para cada cidade. Além dis-
so, a ferramenta também dispo-
nibiliza o quantitativo de doses
enviadas aos municípios.

O cronograma de vacinação
dos públicos-alvo da campanha
está disponível no site Vacina Já:
https://vacinaja.sp.gov.br/.

Pré-cadastro virtual
Quem faz parte dos públicos-

alvo da campanha pode realizar
um pré-cadastro também no Va-
cina Já. O preenchimento do for-
mulário leva de um a três minu-
tos e economiza até 90% do tem-

po de atendimento nos postos de
vacinação. O cadastramento on-
line não é obrigatório, mas faci-
lita a rotina das equipes da saú-
de e dos pacientes.

Há também a possibilidade
de agendamento do Whatsapp,
por meio de parceria entre as
Secretarias de Comunicação e da
Saúde. Há um assistente virtual
que oferece as informações ne-
cessárias para o pré-cadastro. O
chatbot também oferece infor-
mações confiáveis sobre o pro-
grama de imunização estadual,
incluindo o calendário de vaci-
nação atualizado, dados sobre o
Plano São Paulo e tira-dúvidas
sobre o coronavírus.

Inscrições para concurso Aprendiz
da Sabesp são prorrogadas até 11/8

As inscrições para o Progra-
ma Aprendiz 2021 da Sabesp fo-
ram prorrogadas e se encerram
às 14h de quarta-feira, dia 11/8,
exclusivamente pelo site.  A se-
leção oferece 495 vagas na
Companhia, distribuídas na Re-
gião Metropolitana de São Pau-
lo, interior e litoral.

As vagas são destinadas a es-
tudantes do 1º ou 2º ano do En-
sino Médio e EJA – Ensino de
Jovens e Adultos, de instituições
de ensino pública ou privada,
com idade mínima de 14 anos e
máxima de 22 anos e 6 meses,
no ato da admissão.

Processo seletivo
O processo será totalmente

no formato virtual, respeitan-
do-se as restrições sanitári-
as e a saúde de todos. A Fun-
dação Carlos Chagas será res-
ponsável pela seleção dos
candidatos, que será feita por
meio de análise do histórico
escolar (das notas de Portu-
guês e Matemática do último
ano cursado),  gerando um
ranking de classificação.

O programa é uma parce-
ria entre Sabesp e Senai-SP,
que atua na qualificação e for-
mação técnico profissional
de Assistente Administrativo.
Para esta edição, além das va-
gas reservadas para deficien-
tes, conforme a legislação, a
Sabesp reservou 35 vagas es-

pecificamente para adoles-
centes pertencentes à rede de
proteção de egressos do tra-
balho infantil ,  coordenada
pela Superintendência Regio-
nal do Trabalho e Emprego de
São Paulo. Outra novidade é
a adoção do sistema de pon-
tuação diferenciada para pre-
tos, pardos e indígenas.

Os aprendizes terão direi-
to ao salário no valor de R$
550,  incluindo benefíc ios
como vale  refe ição,  vale
transporte, assistência médi-
ca e seguro contra acidentes
pessoais. O contrato terá du-
ração máxima de 18 meses e,
ao término do programa, re-
ceberão certificado de quali-

ficação profissional de Assis-
tente Administrativo pelo Se-
nai-SP.

O programa tem importan-
te papel social, contribuindo
com a formação dos jovens ao
oferecer aprendizado teórico
e prático, além da troca de ex-
periências e a integração com
empregados e estagiários,
ampliando as oportunidades
de inserção no mercado de
trabalho.

Desde 2006,  in íc io  do
programa, a Sabesp proporci-
onou oportunidades para mais
de 4 mil jovens aprendizes,
que puderam atuar em uma das
maiores companhias de sane-
amento do mundo.

Prorrogadas inscrições para os cursos
gratuitos do Novotec Expresso

Foram prorrogadas até do-
mingo (15) as inscrições para
mais de 30 mil vagas em 28 cur-
sos gratuitos de qualificação pro-
fissional do Novotec Expresso
em todas as regiões do Estado.

O programa é uma iniciativa
do Governo do Estado de São
Paulo, por intermédio da Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tecnologia,
em parceria com a Secretaria de
Educação e o Centro Paula Sou-
za (CPS), instituição responsá-
vel pelas Escolas Técnicas
(Etecs) e Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) estaduais. Os in-
teressados devem acessar o site
www.novotec.sp.gov.br.

O Novotec Expresso é uma
das modalidades do Novotec,
que disponibiliza cursos de qua-
lificação profissional para jo-
vens de até 24 anos, com dura-
ção de 120 horas, com o apoio

de Etecs, Fatecs e outras insti-
tuições. Seguindo os protocolos
sanitários, as aulas serão minis-
tradas em formato online e se-
mipresencial, conforme dispo-
nibilidade local e escolha do par-
ticipante. As aulas remotas são
transmitidas ao vivo, por meio
de plataformas digitais, e os en-
contros presenciais ocorrem na
unidade escolhida na inscrição.

Como se inscrever
Podem se candidatar a uma

vaga, jovens entre 14 e 24 anos,
com Ensino Fundamental com-
pleto. É importante ficar atento
aos critérios de classificação
utilizados para selecionar os alu-
nos quando há mais inscritos que
vagas. O programa não utiliza
exame de seleção e tem como
premissa a paridade de gênero
dentro das turmas. A prioridade
são estudantes matriculados no

Ensino Médio da rede estadual
e das Etecs.

Ao acessar o site, basta fa-
zer um cadastro simples e sele-
cionar o município de interesse
para verificar quais cursos estão
disponíveis. A comunicação
com os inscritos é feita pelo e-
mail cadastrado na hora da ins-
crição. As aulas têm previsão de
início em 30 de agosto.

São 28 cursos, para atender
às demandas do mercado e aos
interesses dos jovens, divididos
em quatro áreas:

Gestão e Negócios – Aju-
dante de Logística; Assistente
Financeiro; Atendente de Farmá-
cia; Auxiliar de Vendas; Comu-
nicação e Projeto de Vida para o
Mercado de Trabalho; Excel
Aplicado à Área Administrativa;
Gestão de Pequenos Negócios;
Gestão de Projetos com MS
Project; Gestão de Projetos So-

ciais; Office 2019; Rotinas de
Recursos Humanos e Técnicas
de Atendimento.

Tecnologia da Informação e
Comunicação – Computação em
Nuvem; Criação de Sites e Pla-
taformas Digitais; Design de Pla-
taformas Digitais e Experiência
do Usuário; Introdução a Banco
de Dados; Introdução ao Desen-
volvimento em Java; Jogos Di-
gitais; Marketing Digital e Ven-
das em Redes Sociais; Progra-
mação Básica para Android; e
Segurança no Mundo Digital.

Produção Cultural e Design
– Agente Cultural; Auxiliar de
Projetos Gráficos; Edição de
Vídeo para Youtube; Introdução
à Animação Digital; Photoshop
e CorelDRAW – Tratamento de
Imagem e Ilustração Digital.

Meio Ambiente – Introdução
à Jardinagem; e Paisagismo –
Técnicas e Projeto.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador Gilbertinho Nascimento (PSC) aguarda a Procura-

doria do maior Parlamento municipal brasileiro determinar se o
caso da fala do vereador Faria de Sá (PP) vai 1º ao plenário pra
que os colegas votem se deve ser julgado por ter lembrado das
falas sobre a cor do prefeito Pitta no ano 2000

.
PREFEITURA (São Paulo)
87º dia no cargo : vereador Ricardo Teixeira (DEM) é agora o

mais novo Secretário do ex-colega Ricardo Nunes (MDB). Esta
é a 1ª das demais mudanças que podem começar a acontecer pra
acomodar situações, como no caso assumir o 1º suplente - da
igreja Mundial - o ex-deputado federal Zé Olímpio

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Agora que o PTB de Jefferson aderiu aos temas conservado-

res representados pelo Presidente Bolsonaro (ainda sem parti-
do), fica a pergunta de quantos serão os deputados que se elege-
ram pelo PSL que vão migrar pra legenda que se desligou com-
pletamente do  Campos Machado (hoje no Avante) ?

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria tá bancando a filiação do Tomás Covas, que com-

pletou 16 anos no dia 9 (agosto) ao PSDB, dando a ele a condi-
ção de vivenciar (estagiando) por dentro o que é a estrutura de
um governo maior que o de muitos países, começando a se pre-
parar pra disputar o cargo de vereador paulistano

.
CONGRESSO (Brasil)
Tanto o presidente da Câmara dos Deputados - Arthur Lira

(PP), como o presidente do Senado - Rodrigo Pacheco (DEM -
podendo ir pro PSD do Kassab) estão se acertando como podem
com o novo Chefe da Casa Civil - senador Ciro Nogueira (PP).
Em todos os Poderes tem gente boa, média e ruim

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Nas guerras, como é o caso da política nas democracias con-

solidadas, as estratégias são mais mutantes que o próprio vírus
Corona (Covid 19). No caso do Bolsonaro, em relação a apre-
sentação de parte da tropa das Forças Armadas a ele, em Brasília.
Pelas ruas, o povão aplaudiu muito os militares

.
PARTIDOS (Brasil)
Seja qual for o modelo que os partidos - maiores, médios e

menores - terão pra concorrer nas eleições 2022 pras Assem-
bleias estaduais e governos estaduais, um terço do Senado, Câ-
mara dos Deputados e Presidência da República, a real é que atu-
ais eleitos e donos das legendas levarão suas vantagens

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Quando a maioria dos donos e sócios preferenciais da maio-

ria das 33 atuais legendas não quer mais - como já quiseram e
votaram - que as urnas eletrônicas passem do que são pra versões
atualizadas - com direito a auditorias independentes - como em
muitos países, a pergunta é uma só: por que mudaram?

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

na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde
1996, o site - cesarneto.com - se tornou referência. Recebeu
Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa Estado de São Paulo)

.
Twitter  @cesarnetoreal



Inflação pelo IPCA sobe 0,96%
em julho; INPC acelera para 1,02%
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Um em cada quatro jovens
no mundo tem sintomas

de depressão
Estudo feito pela Universidade de Calgary, no Canadá, esti-

ma que um em cada quatro jovens tem sintomas de depressão
elevados e um em cada cinco apresenta sintomas de ansiedade
devido à pandemia de covid-19.

O trabalho, uma metanálise de 29 estudos em que participa-
ram 80.879 jovens de várias regiões do mundo, foi publicado na
revista científica JAMA Pediatrics.

Em comunicado, a universidade destaca que os sintomas de
depressão e ansiedade duplicaram nas crianças e adolescentes
devido à pandemia.

Segundo a metanálise, que incorpora estudos da Ásia Cen-
tral, Europa, Médio Oriente e das Américas do Norte, Central e
Sul, são as meninas e os jovens mais velhos quem demonstram
níveis mais elevados de depressão e ansiedade.

“Estar socialmente isolado, afastado dos amigos, das rotinas
escolares e das interações sociais revelou ser muito duro para as
crianças”, disse uma das autoras do estudo, Sheri Madigan, cita-
da pela agência Efe, acrescentando que os índices de ansiedade e
depressão aumentam quando são impostas mais restrições.

Outra autora, Nicole Racine, salientou que o “apoio social”
dado aos jovens pelos amigos “diminuiu em grande medida ou,
em alguns casos, faltou por completo durante a pandemia”, devi-
do aos confinamentos prolongados.

“Esses jovens não imaginavam que, quando se formassem, chega-
riam a despedir-se da sua escola, dos seus professores ou amigos, e
há um processo de luto associado a isso”, observou a psicóloga.

As pesquisadoras pedem mais apoio para a saúde mental de
crianças e adolescentes em momentos críticos como de uma
pandemia. (Agencia Brasil)

Governador de
Nova York renuncia após

revelações de assédio sexual
O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou na ter-

ça-feira sua renúncia do cargo, após uma investigação que reve-
lou que ele assediou sexualmente 11 mulheres, aumentando a
pressão legal e pedidos do presidente Joe Biden e outros para
sua saída, uma queda surpreendente para um homem visto como
um possível candidato à Presidência dos Estados Unidos.

Cuomo, um democrata que servia desde 2011 como gover-
nador do quarto Estado mais populoso dos Estados Unidos, fez o
anúncio depois que a procuradora-geral de Nova York, Letitia
James, em 3 de agosto, divulgou os resultados de uma investiga-
ção independente de cinco meses que concluiu que ele havia se
envolvido em conduta que violou leis federais e estaduais.

O governador informou que sua renúncia entrará em vigor
em 14 dias.

A investigação, detalhada em um relatório de 168 páginas,
concluiu que Cuomo apalpou, beijou ou fez comentários suges-
tivos para mulheres, incluindo atuais e ex-funcionários do go-
verno - uma delas policial estadual - e retaliou pelo menos uma
mulher que o acusou de má conduta sexual. Cuomo nega qual-
quer irregularidade.

A vice-governadora Kathy Hochul, uma democrata do oeste
de Nova York, assumirá como governadora do Estado de mais de
19 milhões de pessoas até o final do mandato de Cuomo em
dezembro de 2022, conforme definido na Constituição estadual,
tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo.

A renúncia de Cuomo marca a segunda vez em 13 anos que
um governador de Nova York renuncia após um escândalo - em
2008 foi Eliot Spitzer que deixou o cargo por envolvimento com
prostitutas.

Cuomo também se tornou o mais recente homem poderoso
derrubado após a ascensão do movimento social #MeToo contra
o abuso e assédio sexual que abalou a política, Hollywood, o
mundo dos negócios e os locais de trabalho.

Sua renúncia poupou Cuomo de uma possível destituição do
cargo por meio de um processo de impeachment na Assembleia
estadual. Uma investigação de impeachment em andamento ape-
nas prometeu se intensificar. (Agencia Brasil)

A inflação medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que
mede o reajuste nos preços para
as famílias com renda entre um
e 40 salários mínimos, subiu
0,96% em julho, o maior resul-
tado para o mês desde 2002,
quando a alta foi de 1,19%. Os
dados foram divulgados na ter-
ça-feira, (10), no Rio de Janei-
ro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, o indicador acumu-
la alta de 4,76% e, em 12 me-
ses,  8,99%, ficando acima do
registrado nos 12 meses imedi-
atamente anteriores (8,35%). É
a maior taxa desde maio de
2016, quando o IPCA ficou em
9,32% em 12 meses. Em julho
do ano passado, a taxa mensal
foi de 0,36% e, em junho de
2021, de 0,53%.

Segundo o IBGE, oito dos
nove grupos pesquisados apre-
sentaram alta no mês, com o
maior impacto vindo do aumen-
to de 3,10% na habitação, grupo
pressionado pela alta de 7,88%
na energia elétrica.

Por região, o reajuste tarifá-
rio da energia elétrica foi de
11,38% em São Paulo, 8,97% em
Curitiba e 9,08% em uma das con-
cessionárias de Porto Alegre. Em
12 meses, a energia elétrica acu-

mula reajuste de 20,09%.
Segundo o analista da pesqui-

sa, André Almeida, esse custo
muitas vezes é repassado pelo co-
mércio ao consumidor final, com
o peso grande da energia elétrica.

“Além dos reajustes nos pre-
ços das tarifas em algumas áre-
as de abrangência do índice, a
gente teve o aumento de 52% no
valor adicional da bandeira tari-
fária vermelha patamar 2 em
todo o país. Antes, o acréscimo
nessa bandeira era de, aproxima-
damente, R$ 6,24 a cada
100kWh consumidos e, a partir
de julho, esse acréscimo passou
a ser de R$ 9,49”, explicou.

Destacou, a seguir, o aumen-
to no grupo dos transportes, que
subiram 1,52%, puxados pelas
passagens aéreas, que aumenta-
ram 35,22% depois da queda de
5,57% em junho. O transporte por
aplicativo passou de -0,95% para
9,31% de um mês para o outro e
o aluguel de veículo foi de 3,99%
em junho para 9,34% em julho.

Os combustíveis aceleraram
1,24% em julho, depois de su-
birem 0,87% em junho. A gaso-
lina teve alta de 1,55% no mês e
acumula reajuste de 39,65% em
12 meses. O etanol caiu 0,75%
no mês, mas teve aumento de
57,27% em 12 meses. O óleo
diesel subiu 0,96% no mês e

36,35% em 12 meses.

Alimentos e bebidas
O grupo alimentos e bebidas

subiu 0,60%, acima da taxa de
junho (0,43%). O item alimen-
tação no domicílio passou de
0,33% em junho para 0,78% em
julho, puxado pela alta do toma-
te (18,65%), do frango em pe-
daços (4,28%), do leite longa
vida (3,71%) e das carnes
(0,77%). As quedas no mês fo-
ram verificadas no preço da ce-
bola (-13,51%), batata-inglesa (-
12,03%) e do arroz (-2,35%).

O acumulado em 12 meses
ficou em 42,96% para o toma-
te, 34,28% nas carnes, 21,88%
no frango em pedaços e 11,29%
para o leite longa vida. A cebola
teve queda de 40,38% em 12
meses e a batata-inglesa dimi-
nuiu 19,71%. O arroz, apesar da
queda no mês, tem alta de
39,69% em 12 meses. Segundo
Almeida, vários fatores contri-
buíram para a alta da inflação.

“Ao longo dos últimos 12
meses tivemos uma alta nos
combustíveis e na energia elé-
trica, itens que pesam bastante
no orçamento das famílias. A
gasolina é o item com maior
peso no IPCA. As carnes tam-
bém, todos esses fatores contri-
buíram para esse aumento”, ex-

plicou o analista.
O único grupo que teve que-

da nos preços em julho foi o de
saúde e cuidados pessoais. Fi-
cou 0,65% mais barato com a
redução dos preços dos planos
de saúde (-1,36%), após a auto-
rização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) do
reajuste negativo de -8,19%, jus-
tificada pela diminuição da uti-
lização de serviços de saúde su-
plementar durante a pandemia.

Por região, entre as 16 capi-
tais pesquisadas, o maior índice
foi anotado em Curitiba (1,60%)
e o menor resultado foi o de Ara-
caju (0,53%).

INPC acelera 1,02%
O Índice Nacional de Preços

ao Consumidor (INPC), que
mede a inflação para as famílias
com rendimentos de um a cinco
salários mínimos, acelerou para
1,02% em julho, após a alta de
0,60% em junho. A alta acumu-
lada em 12 meses é de 9,85%,
acima dos 9,22% dos 12 meses
imediatamente anteriores. Em
julho do ano passado, o indica-
dor ficou em 0,44%.

O acumulado de 12 anos no
INPC vem numa curva crescen-
te desde julho de 2020, quando
a taxa acumulada estava em
2,69%. (Agencia Brasil)

IBGE prevê safra recorde de
256,1 milhões de toneladas em 2021
Até o fim deste ano, a safra

brasileira de grãos, cereais e le-
guminosas deve totalizar 256,1
milhões de toneladas, de acor-
do com o Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola,
divulgado na terça-feira (10)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Apesar da redução, pelo quar-
to mês seguido, na estimativa, o
número mantém o nível recor-
de, ficando 0,8% acima da safra
de 2020, que já havia sido recor-
de, com a produção de 254,1
milhões de toneladas.

Segundo o gerente da pes-
quisa, Carlos Barradas, a produ-
tividade das lavouras de milho
foi afetada pelo plantio tardio
da segunda safra e pela falta de
chuvas durante o ciclo da cul-
tura, uma das principais com-
modities da agricultura brasi-
leira. Somados, o milho, a soja
e o arroz representam 92,4% da
safra brasileira.

“O milho é plantado depois
da soja e, como a soja atrasou, a
janela de plantio do milho ficou
menor. Já tendo sido plantada
fora da época ideal e ainda ten-
do chovido menos do que o es-

perado no período do cultivo, a
safra de milho foi bastante afe-
tada pelos fatores climáticos. O
rendimento médio do cereal
apresenta um declínio de
16,7%”, disse.

Conforme os dados do
IBGE, a estimativa de produção
de milho caiu 3,6%, passando
para 91,6 milhões de toneladas.
O número é 11,3% inferior ao
de 2020, apesar do aumento de
6,6% na área plantada.

A colheita da soja já foi con-
cluída e apresentou o melhor
resultado na série histórica do
levantamento do IBGE, totali-
zando 133,4 milhões de tonela-
das. A produção ficou 9,8% aci-
ma da de 2020, com mais 11,9
milhões de toneladas que a do
ano passado.

O bom resultado da soja foi
puxado pela recuperação do Rio
Grande do Sul, que passou por
uma estiagem em 2020 e neste
ano cresceu 80,6%, com a pro-
dução recorde de 20,43 milhões
de toneladas. Com isso, o esta-
do passou a ser o segundo mai-
or produtor do grão, ultrapassan-
do o Paraná, que teve a produ-
ção reduzida em 4,7% neste ano

por causa da falta de chuvas.
Também foram afetados por

fatores climáticos e tiveram re-
dução no rendimento médio da
lavoura de soja o s estados de
Mato Grosso (-3,5%) e Goiás (-
2,4%). A Bahia registrou a mai-
or produtividade média do Bra-
sil para o grão, com 4.020 qui-
los por hectare.

Para o arroz, a estimativa fi-
cou em 11,5 milhões de tone-
ladas em julho, aumento de
2,6% em relação ao mês an-
terior e 4,1% a mais do que na
safra de 2020. Segundo Bar-
radas, a produção pode ajudar
a equilibrar o preço do grão,
que teve aumento acentuado no
ano passado.

“Essa produção será sufici-
ente para abastecer o mercado
brasileiro, possibilitando mai-
or equilíbrio nos preços do ce-
real, que alcançou patamares
históricos em 2020, em razão
do aumento do consumo inter-
no e das exportações devido ao
estímulo cambial”.

Já a estimativa para o feijão
foi reduzida em 1,6%, permane-
cendo 0,5% acima do produzi-
do no ano passado.

Por região, tiveram alta nas
estimativas de safra o Sul
(7,5%), com total de 78,6 mi-
lhões de toneladas e 30,7% do
total nacional; o Nordeste, com
mais 4,9%, subindo para 23,7
milhões de toneladas e 9,3%
do total; o Sudeste, com 3,4%,
chegando a 26,6 milhões de to-
neladas e respondendo por
10,4% da safra brasileira; e o
Norte, com alta de 0,9%, total
de 11,1 milhões de toneladas
e 4,3% do total.

No Centro-Oeste, maior re-
gião produtora de grãos, cereais
e leguminosas, estima-se queda
de 4,6% frente a 2020, manten-
do-se a participação de 45,3% na
safra nacional, com 116,1 mi-
lhões de toneladas em 2021.

Os cinco estados que mais
produzem no país respondem
por 79,8% do total nacional de
grãos, cereais e leguminosas.
Mato Grosso permanece em pri-
meiro lugar, com 27,7%. Em
seguida, vêm Paraná, com
14,6%; Rio Grande do Sul, com
13,7%; Goiás, com 9,1%; Mato
Grosso do Sul, com 8,3%; e
Minas Gerais, com 6,4%. (Agen-
cia Brasil)

BC pode acelerar alta dos juros
se cenário mudar, diz diretor

Depois de elevar os juros
básicos da economia em 1 pon-
to percentual na semana pas-
sada, o Banco Central (BC)
poderá apertar ainda mais o
cinto da política monetária
caso a inflação resista a cair,
disse  na terça-feira (10) o di-
retor de Política Monetária da
instituição, Bruno Serra. Em
videoconferência com investi-
dores, ele disse que o órgão
fará o necessário para trazer a
inflação de volta para a meta
em 2022 e 2023.

“Quando se está disposto
a fazer o que for necessário,
não existe restrição. O Banco
Central sempre pode ajustar os
seus passos se o cenário mu-
dar, mas parece que esse ní-
vel de ajuste tempestivo é bas-
tante adequado no momento”,
declarou.

Diretor da área do Banco
Central que monitora a infla-
ção e define a política de ju-
ros, Serra indicou que pode
fazer elevações superiores a 1
ponto dependendo do compor-
tamento dos preços.

Segundo o último boletim
Focus, pesquisa semanal com
analistas de mercado divulga-
da pelo BC, as instituições fi-
nanceiras preveem que a in-
flação oficial pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) encerrará
2021 em 6,88%, acima do teto
da meta para este ano.

O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) estipulou meta
de 3,75% para o IPCA em
2021, com 1,5 ponto percen-
tual de tolerância, o que faz a
inflação ficar numa faixa en-
tre 2,25% e 5,25%. Para 2022
e 2023, a meta está em 3,25%
e 3%, respectivamente, tam-
bém com 1,5 ponto de tole-
rância.

A ata da última reunião do
Copom, divulgada hoje, infor-
mou que o BC elevará os ju-
ros em 1 ponto percentual no
próximo encontro, no fim de
setembro, e continuará a subir
a taxa básica até que a Selic
fique acima do nível conside-
rado neutro. Desde 2018, a
taxa está abaixo do nível neu-

tro, para estimular a economia.

Pressões internas
Ausente na reunião do Co-

mitê de Política Monetária
(Copom) na semana passada
por estar com covid-19, Serra
declarou que, em relação aos
juros, o BC atualmente está
mais preocupado com o cená-
rio interno do que com a eco-
nomia internacional. Apesar de
reconhecer as preocupações
com a evolução dos casos de
covid-19 ligados à variante
Delta, o diretor disse que con-
sidera atualmente mais impor-
tantes fatores ligados à econo-
mia brasileira.

O primeiro fator consiste
no fechamento do hiato (re-
dução da capacidade ociosa
da economia) mais rápido
que o esperado, decorrente
do crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB, soma
das riquezas produzidas),
que deve ultrapassar 5% nes-
te ano. O segundo fator são
as pressões sobre a inflação
ligadas à retomada do setor de

serviços. O terceiro são os
choques de preços nos alimen-
tos, nos combustíveis e na
energia elétrica.

Em relação ao setor elétri-
co, o diretor de Política Mo-
netária disse que o BC tem
apresentado, em seus cenári-
os de inflação, as projeções da
bandeira tarifária em 2021 e
2022. No entanto, Serra ad-
mitiu que o órgão pode rever
as estimativas, caso o cenário
energético mude.

Sobre o impacto da propos-
ta de emenda à Constituição
(PEC) que parcela os preca-
tórios e propõe despesas no-
vas fora do teto de gastos, o
diretor do BC disse que o as-
sunto entrou no cenário de
risco para as contas públicas
traçadas pela instituição fi-
nanceira, mas que ainda não
há uma avaliação específica.
A ata de hoje do Copom des-
tacou que o risco fiscal foi
“fator preponderante” para o
BC acelerar a alta da Selic
para 1 ponto percentual.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Chamado de Auxílio Brasil,
o novo programa social que pre-
tende substituir o Bolsa Família
tem três modalidades de bene-
fício básico: para primeira infân-
cia, para famílias com jovens de
até 21 anos de idade e para a
complementação para famílias
que não conseguirem sair da ex-
trema pobreza mesmo após re-
ceber os benefícios anteriores.
Os valores só serão definidos no
fim de setembro.

Além do benefício básico, o
programa social terá seis bene-
fícios acessórios, que poderão
se somar ao valor recebido. Eles
funcionarão como bônus para
quem se cumprir determinados
requisitos adicionais.

A intenção, segundo o gover-
no, é de iniciar os pagamentos
desse novo programa em no-
vembro. Os novos valores ainda
não foram anunciados e geram
queda de braço entre a ala polí-
tica e a ala econômica do gover-
no. O presidente Jair Bolsonaro
prometeu um aumento de, no
mínimo, 50% no valor médio do
Bolsa Família, que atualmente é
de R$ 189, poderia ir para R$
283,50.

Com força de lei, a medida
provisória vale assim que for pu-

Auxílio Brasil reunirá
seis benefícios sociais

blicada no Diário Oficial da
União. O texto precisa ser apro-
vado pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado em até 120 dias
para não perder a validade.

Medidas emancipatórias
O Auxílio Brasil terá um bô-

nus para quem conseguir empre-
go e sair da faixa de enquadra-
mento do programa. Os benefi-
ciários que tiverem aumento da
renda serão mantidos na folha de
pagamento por mais dois anos
(24 meses), no que está sendo
chamado de medidas emancipa-
tórias.

De acordo com o Ministério
da Cidadania, a família que dei-
xar de receber o Auxílio Brasil,
por vontade própria ou após os
24 meses, poderá retornar ao
programa com prioridade, sem
enfrentar fila. Neste caso, basta
atender aos requisitos de elegi-
bilidade.

A medida provisória também
cria o Programa Alimenta Bra-
sil, que substitui o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA).
A nova política, segundo o Mi-
nistério da Cidadania, consolida
normas já existentes, garantindo
transparência e visibilidade às
compras públicas da agricultura
familiar.  (Agencia Brasil)
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Tarpon Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 05.341.549/0001-63 - NIRE 35.300.314.611

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12 de agosto de 2021, às 10:00 horas (“Assembleia Geral”), 
na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de 
Castro, nº 4.800, conjuntos 121 a 124, 12º andar, Cidade Jardim, CEP 05676-120, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) aumento do capital social da Companhia em R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil 
reais), mediante capitalização de parte da reserva de plano de opções de ações da Companhia, com base no balanço 
patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2021, passando o capital social dos atuais R$1.000.000,00 
(um milhão de reais) para R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), sem emissão de novas ações, nos 
termos do artigo 169, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) 
redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), 
tendo em vista os acionistas o julgarem excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do artigo 173 da Lei 
das S.A., passando o capital social da Companhia dos R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) para R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sem o cancelamento de ações, com restituição do valor da redução do capital 
social aos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, de forma proporcional às suas respectivas parti-
cipações acionárias no capital social da Companhia, sendo a efetivação da redução do capital sujeita ao término do 
prazo de oposição de credores quirografários previsto no artigo 174 da Lei das S.A.; e (iii) ratificação do valor do 
capital social da Companhia e do número de ações em que se divide previstos no atual artigo 5º do Estatuto Social, 
tendo em vista que tais valores se manterão no caso de aprovação das matérias previstas nos itens (i) e (ii) acima, não 
sendo necessário ajuste.  A Companhia solicita aos senhores acionistas que pretendam tomar parte na Assembleia 
Geral ora convocada que apresentem, na data da sua realização: (a) comprovante expedido, na forma do artigo 126 
da Lei das S.A., pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, até 5 (cinco) dias antes da data 
da realização da Assembleia Geral; (b) instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do 
representante legal do acionista, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social; e (c) relativamente 
aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação 
acionária, emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, no máximo 5 (cinco) 
dias antes da data da realização da Assembleia Geral.  Os instrumentos de mandato deverão (i) (a) para o caso de 
acionistas pessoas físicas, ter sido outorgados em conformidade com as disposições do artigo 126, §1º da Lei das S.A., 
(b) para o caso de acionistas pessoas jurídicas, ser outorgados nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com 
as regras do Código Civil Brasileiro, (c) para acionistas que sejam fundo de investimento, ser outorgados nos termos 
de seus atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro; (ii) apresentar firmas reconhecidas; e 
(iii) ser acompanhados dos documentos que comprovem poderes de representação e identidade do outorgante e do 
outorgado. A Companhia receberá cópia dos documentos acima referidos a ser encaminhada via correio eletrônico 
(ri@tarpon.com.br) ou apresentada presencialmente, em ambos os casos até o momento de abertura dos trabalhos 
da Assembleia Geral. Os senhores acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral 
munidos de documentos que comprovem a sua identidade e/ou os seus poderes, conforme o caso. Todos os docu-
mentos pertinentes à ordem do dia a serem analisados ou discutidos na Assembleia Geral, incluindo este Edital de 
Convocação, encontram-se disponíveis aos senhores acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia. 
São Paulo, 4 de agosto de 2021. José Carlos Reis de Magalhães Neto - Presidente do Conselho de Administração.

SF 334 Participações Societárias S.A. - (em constituição) - Ata da Assembleia Geral de Constituição de 
Sociedade por Ações. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 17/3/21, às 10hs, na sede social da SF 334 Participações Societárias S.A. 
(“Companhia”), em São Paulo/SP, Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, conjuntos 11 e 13, Pinheiros, CEP 05407-003. 2. Convocação e Presença: 
Presentes os fundadores e subscritores representando a totalidade do capital inicial da Companhia, a saber: (a) Luis Guilherme de Souza 
Silva; e (b) Lawrence Santini Echenique. 3. Mesa: Presidente: Luis Guilherme de Souza Silva; Secretario: Lawrence Santini Echenique. 4. 
Ordem do Dia: (i) A constituição de uma sociedade por ações sob a denominação de SF 334 Participações Societárias S.A.; (ii) a subscrição 
e integralização do capital social da Companhia; (iii) a eleição dos diretores da Companhia; (iv) a remuneração dos diretores da Companhia; 
e (v) a definição dos jornais de grande circulação que realizarão a publicação dos atos societários da Companhia. 5. Deliberações: Os 
acionistas fundadores, por unanimidade, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 
334 Participações Societárias S.A., bem como o projeto de estatuto social apresentado aos presentes, o qual foi anexado à presente ata na 
forma do Anexo I. 5.2. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas 
por R$1,00 cada uma, totalizando um valor de R$ 400,00 e a integralização parcial de 10% do valor total dessas ações pelos acionistas 
fundadores. 5.3. A totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia são subscritas pelos 
acionistas fundadores presentes, de acordo com as seguintes proporções: (a) o acionista Luis Guilherme de Souza Silva subscreveu 200 
ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R$200,00, a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na 
presente data, que integra esta ata na forma do Anexo II; e (b) o acionista Lawrence Santini Echenique subscreveu 200 ações ordinárias de 
emissão da Companhia, pelo valor total de R$200,00, a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que 
integra esta ata na forma do Anexo III; 5.4. O Capital será integralizado em moeda corrente do País em até 12 meses, a contar da data de 
expedição da Autorização de Funcionamento Jurídico. 5.5. Atendidos os requisitos preliminares exigidos nos termos do artigo 80 da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S.A.”), o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia. 5.6. Em seguida, nos termos do estatuto social, os acionistas 
fundadores elegeram, por unanimidade, para um mandato unificado de 1 ano, os seguintes diretores sem designação específica: (i) o Luis 
Guilherme de Souza Silva; (ii) e Lawrence Santini Echenique. 5.6.1. Os diretores aceitam os cargos para os quais foram eleitos e de-
claram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem 
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as nor-
mas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os diretores ora eleitos tomam 
posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria. 5.7. A 
remuneração global dos diretores, para o exercício social corrente, será fixada oportunamente, observado o disposto na legislação aplicável e 
no estatuto social que ora passa a reger a Companhia. 5.8. Aprovar o Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um 
outro de grande circulação para serem os jornais de grande circulação que serão utilizados para as publicações determinadas pela Lei das 
Sociedades por Ações, quando necessárias. 5.9. Autorizar os diretores ora eleitos a ultimar todas as formalidades remanescentes para reg-
istro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos pre-
sentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os 
presentes assinada. São Paulo, 17/3/21. Mesa: Luis Guilherme de Souza Silva - Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. 
Acionistas Subscritores: Luis Guilherme de Souza Silva e Lawrence Santini Echenique. Diretores Eleitos: Luis Guilherme de Souza Silva 
e Lawrence Santini Echenique. Advogado Responsável: Luis Guilherme de Souza Silva - OAB/SP nº 316.225. JUCESP/NIRE nº 
3530056757-9 em 29/4/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da denominação, sede, 
objeto e duração: Artigo 1º. A SF 334 Participações Societárias S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege por este Es-
tatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjuntos 11 e 13, Bairro Pinheiros, CEP 05407-003, podendo abrir filiais, agências 
ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade 
de acionista ou quotista. Artigo 4º. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do capital: Artigo 5º. O capital social é 
de R$400,00, representado por 400 ações, sendo todas ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. §1º. Cada ação corresponde a um voto 
nas deliberações sociais. §2º. As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo 
que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. §3º. Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do 
capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição 
do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da assembleia 
geral: Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraor-
dinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. §1º. A Assembleia Geral será presidida por acionista ou diretor eleito no ato, que 
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. §2º. As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e 
Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria abso-
luta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da administração: Artigo 7º. A administração da Companhia será exer-
cida por uma Diretoria, composta de 2 a 5 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, 
eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, 
até a posse de seus sucessores. §1º. Os diretores ficam dispensados de prestar caução e suas remunerações serão fixadas pela Assembleia 
Geral que os eleger, salvo se decidido de forma diversa pelos acionistas representando a maioria absoluta dos votos. §2º. A investidura nos 
cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º. No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas 
por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substi-
tuto pela Assembleia Geral. Artigo 9º. A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos 
os atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade 
pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, 
contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo 
garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º. A representação da Companhia em 
juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo 9º competem a qualquer 2 diretores, agindo em conjunto, ou a 
um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assi-
natura de 2 diretores, em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem 
outorgados com prazo de validade não superior a 12 meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas 
por prazo indeterminado. §Único. Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, 
fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11. Compete à Diretoria gerenciar o andamento dos negócios da Companhia, prati-
cando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho fiscal: Artigo 12. A Companhia terá um Conselho 
Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e 
igual número de suplentes, acionistas ou não. §Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para 
um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições gerais: Artigo 13. O exercício social da Companhia coincide com o 
ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço 
patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável. Artigo 14. Os lucros apurados em cada exercício terão 
o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funciona-
mento, e depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável. Artigo 15. Mediante decisão de acionistas representando a 
maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e dis-
tribuir lucros em períodos menores. Artigo 16. A sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual 
mínimo de 1% previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em 
lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a 
forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18. Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a 
Companhia, será proposta perante o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Mesa: Luis Guilherme de Souza Silva - Presi-
dente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Advogado Responsável: Luis Guilherme de Souza Silva - OAB/SP nº 316.225.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0063554-70.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízos e procedamos autos nº 0063554-70.2018.8.26.0100 de 
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA movida por: ARAUCÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PAPÉIS LTDA. Tem o presente edital a finalidade de CITAÇÃO do requerido CYRIL CHIBUEZE AGU, inscrito no CPF sob n.º 
221.097.018-03, atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da presente ação, que a seguir vai em resumo transcrito: 

 contratual, estando até o momento inadimplente com suas 
obrigações, esquivando-se de toda forma, não apenas com a ora Exequente, mas também com outras empresas que, conforme 
pesquisa da SERASA, ora anexadas, o número de protestos de títulos e outras dívidas se encontra vultuoso. Ante tal cenário, não 
se vislumbra outra alternativa que não seja a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica: KINGS INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE PAPÉISLTDA, tendo em vista a Confusão Patrimonial existente e a aparente fraude à credores. De tal forma, faz-
se necessário a garantia do crédito em favor do ora peticionante, a determinação da desconsideração da pessoa Jurídica, 
recaindo a penhora sobre os bens existentes em nome dos sócios de quaisquer das empresas acima nomeadas, conforme 

-se o presente 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em face de Kings Indústria e Comércio de Papéis Ltda., ora 
executada, suspendendo-se o andamento processual até o seu 
sabido foi determinada a expedição do presente edital com a finalidade de CITAR o requerido CYRIL CHIBUEZE AGU,para 
querendo contestar a presente ação e apresentação de provas cabíveis em 15 (quinze) dias,contados a partir do decurso de prazo 
do presente edital. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor, caso em que lhe será nomeado curador especial. Mandou expedir o presente edital que será afixado no 
lugar de costume e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 28 de julho de 2021.[11] 
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Governo lança estratégia para
combate à obesidade infantil

Nacional
Jornal O DIA SP
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O Ministério da Saúde lançou
na terça-feira (10) estratégia na-
cional para combater a obesida-
de infantil e campanha educativa
sobre o tema. As iniciativas pre-
tendem promover a alimentação
saudável entre crianças e adoles-
centes.

A Estratégia Nacional de Pre-
venção e Atenção à Obesidade
Infantil – Proteja disponibilizará
recursos a municípios para o de-
senvolvimento de ações de com-
bate ao problema e promoção de
hábitos saudáveis.

Na primeira etapa, poderão
aderir até mil prefeituras. A parti-
cipação do programa implicará o
compromisso de implantar uma
série de iniciativas, como a vigi-
lância alimentar e nutricional com
mapeamento da situação das cri-
anças e adolescentes na cidade,
e campanhas de comunicação

para discutir com a sociedade a
importância de hábitos mais sau-
dáveis.

Também estão previstas en-
tre as ações da estratégia a for-
mação de equipes de saúde para
lidar com as crianças e adolescen-
tes do município e a articulação
com a comunidade para que as
recomendações para evitar a obe-
sidade infantil sejam acolhidas no
cotidiano das famílias.

Serão disponibilizados R$ 90
milhões de reais. “É muito pou-
co. Nós queremos mais. Para isso
vamos trabalhar para alocar os
recursos do orçamento de Saú-
de. Se não contemplarmos a Aten-
ção Primária à Saúde de forma
adequada, vai cair nos nossos
hospitais e vamos ter que botar
recursos lá e é muito mais difí-
cil”, disse o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, na cerimônia

de lançamento.

Campanha
A Campanha de Prevenção e

Atenção à Obesidade Infantil de
2021 terá como foco a promoção
do consumo de alimentos in na-
tura e redução do consumo de
comidas ultraprocessadas.

As peças de campanha tam-
bém chamam a atenção para a
importância de realizar atividades
físicas desde os primeiros anos
de vida, sejam elas nas brinca-
deiras e atividades lúdicas ou na
prática de esportes.

A campanha também mira o
grande tempo que crianças e
adolescentes passam em frente a
telas, assistindo à TV, interagin-
do pelos smartphones ou utili-
zando apps em computadores e
tablets.

“Essas ações são importan-

tes porque já vinha aumentando
e na pandemia cresceu mais por
motivos óbvios, com as pessoas
em casa. A obesidade é uma do-
ença por si só e aumenta risco de
outras doenças”, declarou o se-
cretário de Atenção Primária à
Saúde, Rafael Parente.

Cenário nacional
Segundo dados do Ministé-

rio da Saúde, atualmente há 6,4
milhões de crianças com até 10
anos com excesso de peso e 3,1
milhões de crianças nessa faixa
etária com obesidade. Na faixa de
até cinco anos, o índice é de
15,9%, enquanto na de cinco a
nove é de 31,8%.

Entre os adolescentes, há 11
milhões de indivíduos com exces-
so de peso e 4,1 milhões com
obesidade, um índice total de
31,9%. (Agencia Brasil)

Anfavea apresenta cenários
para futuro da motorização

de veículos
A Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea) apresentou na
terça-feira (10), durante seminá-
rio em São Paulo, três cenários
para o futuro da motorização dos
veículos nos próximos 15 anos,
com base na realidade brasileira.

O primeiro, chamado de Iner-
cial, mostra a transformação dos
veículos no ritmo atual, sem me-
tas estabelecidas, nem organiza-
ção dos setores envolvidos tanto
no transporte quanto na geração
de energia, além da ausência de
políticas públicas de incentivo da
eletrificação dos automóveis.

O segundo, batizado de Con-
vergência Global, seria o mais
acelerado para acompanhar os
movimentos já existentes nos
países mais desenvolvidos. O
terceiro é o Protagonismo de Bi-
ocombustíveis, um caminho que
privilegiaria combustíveis ver-
des, mas com um grau de eletrifi-
cação semelhante ao do cenário
Inercial.

“Ultimamente, temos obser-
vado eventos climáticos extre-
mos, como enchentes na Europa
e na China, incêndios devasta-
dores no Mediterrâneo e nos Es-
tados Unidos, seca e geadas no
Brasil, além de temperaturas au-
mentando em escala global. O
tema ficou ainda mais em pauta
com a divulgação, feita ontem
pela ONU (Organização das Na-
ções Unidas), do relatório IPCC
(Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas), com a es-
timativa de que o limite de +1,5°
C de aquecimento global em rela-
ção ao período pré-industrial
será alcançado em 2030, dez anos
antes do previsto, com efeitos
climáticos sem precedentes”, dis-
se o presidente da Anfavea, Luiz

Carlos Moraes.
Segundo ele, a entidade lide-

ra esse debate, que classificou
como fundamental e inadiável,
para que a indústria automotiva
saiba como direcionar seus inves-
timentos para as próximas gera-
ções de veículos e para inserir o
Brasil nas estratégias globais de
motorização com foco total na
descarbonização.

De acordo com a Anfavea, é
preciso saber quais rotas tecno-
lógicas e energéticas deverão ser
seguidas, qual será o grau de ele-
trificação da frota, o papel dos bi-
ocombustíveis e como os setores
público e privado precisam agir
hoje para garantir a inserção do
Brasil no setor automotivo global,
tendo em vista os debates e os re-
flexos da Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáti-
cas de 2021 (COP-26), que será re-
alizada em novembro em Glas-
gow, na Escócia.

Durante o seminário O Cami-
nho da Descarbonização do Se-
tor Automotivo, representantes
da Anfavea apontaram conclu-
sões para conduzir o debate so-
bre o tema, que, em sua avalia-
ção, deve ser urgente. A primei-
ra foi a de que mesmo em um
cenário mais conservador, o
mercado brasileiro demandará
milhões de unidades de veícu-
los eletrificados até a metade da
próxima década, podendo che-
gar a 432 mil veículos leves por
ano em 2030 e 1,3 milhão ao ano
em 2035.

Para a entidade é necessário
que o poder público brasileiro es-
tabeleça políticas para acelerar os
cenários de descarbonização,
como já ocorre em outros países,
principalmente da Europa. (Agen-
cia Brasil)

Pesquisadores desenvolvem
equipamento para capturar coronavírus

Pesquisadores do Instituto
de Biologia da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
desenvolveram um equipamento
para capturar e medir a carga de
coronavírus em diversos ambien-
tes, a partir de aerossóis presen-
tes na atmosfera. A finalidade é
fornecer informações mais preci-
sas sobre a concentração de
SARS-Cov-2 e a capacidade de
contágio.

De acordo com o coordena-
dor do projeto, biofísico Heitor
Evangelista, “a maioria das pes-
quisas sobre risco de contágio
está baseada em modelos teóri-
cos. Nós estamos tentando veri-
ficar isso na prática”, explicou. O
biofísico informou ainda que as
pesquisas que indicam uma gran-

de capacidade de contágio foram
feitas em hospitais. E os ambien-
tes em que pretendem realizar os
testes são as escolas públicas e
a estação ferroviária Central do
Brasil, todos locais de grande
aglomeração.

O equipamento, batizado de
CoronaTrap, passa pelos últimos
ajustes para facilitar seu desloca-
mento. Os vírus capturados são
armazenados em um recipiente de
cor âmbar chamado bioflask e
mantidos em baixas temperaturas
para que não se degradem.

Um dos grandes desafios
para a realização das medições é
a enorme sensibilidade do coro-
navírus à degradação ambiental.
Então, ao lado do professor Cé-
sar Amaral, da Uerj, quatro pes-

quisadores, sendo um mestran-
do e três graduandos, deram iní-
cio ao projeto logo no começo
da pandemia.

Segundo Evangelista, a bai-
xa probabilidade de contágio nas
atividades ao ar livre e com dis-
tanciamento entre pessoas deve
ser confirmado pelos testes que
estão sendo realizados. “O coro-
navírus resiste pouco à luz solar
e à temperatura, o que resulta em
nossa dificuldade de capturá-los
ao ar livre”, explicou o pesquisa-
dor.

O biofísico acrescentou que
a equipe identificou uma grande
diferença entre a quantidade de
vírus em ambientes fechados e
abertos. Enquanto ao ar livre, o
CoronaTrap fica praticamente sem

vírus, e em determinados locais
fechados com aglomerações, com
luz ambiente de baixa intensidade
e ar-condicionado, a coleta pode
ser expressiva.

“No entanto, é preciso reali-
zar mais medições para que te-
nhamos certeza do que está fal-
tando fazer quanto às medidas de
prevenção do contágio”, disse
Evangelista.

O desenvolvimento do pro-
jeto conta com financiamento da
Segunda Chamada Emergencial
de Projetos Para Combater os
Efeitos da Covid-19, lançada pela
Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio de Janeiro (Faperj), após o
início da pandemia. (Agencia
Brasil)

O Ministério da Saúde lan-
çou, na terça-feira (10), a nova
campanha para reforçar a im-
portância da vacinação con-
tra a covid-19. Um dos focos
da iniciativa é convocar as
pessoas para que não deixem
de tomar a segunda dose do
imunizante.

O ministro Marcelo Queiro-
ga alertou que há cerca de 3,5
milhões de pessoas com a apli-
cação da segunda dose em
atraso. Por isso, o esforço de-
finido para essa nova campa-
nha, que terá peças publicitá-
rias divulgadas em veículos de
mídia e na internet.

“A imunização é a principal
arma para conter o caráter pan-
dêmico. As vacinas que temos,
com exceção de uma delas,
Janssen, necessitam de duas
doses. É fundamental que a
população que tomou a pri-
meira dose volte para tomar a
segunda, pois só assim a imu-
nização estará completa”, disse
o ministro.

Queiroga defendeu que go-
verno federal, estados e muni-
cípios devem reforçar a comu-
nicação para estimular a pro-
cura das pessoas que já toma-

Saúde lança nova
campanha de vacinação

contra a covid-19
ram a primeira dose para que
completem o ciclo dentro do
prazo previsto.

Ele salientou que houve
avanço na campanha de vaci-
nação, com vários dias de ju-
nho com aplicação de mais de
1 milhão de doses diárias. A
meta do ministério é imunizar
todos os brasileiros com mais
de 18 anos de idade até setem-
bro com a primeira dose e até
dezembro com a segunda
dose.

O secretário substituto de
Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde, Gerson Pe-
reira, informou que os núme-
ros vêm baixando, mas que
a atenção deve ser mantida.
A secretária especial de En-
frentamento à Covid-19, Ro-
sane de Melo, lembrou que
as baixas nas curvas de ca-
sos e mortes não significam
que os brasileiros devem
desconsiderar os cuidados.
“É preciso manter as medi-
das de distanciamento segu-
ro, lavagem da mão, uso de
máscara, que isso é importante
para o controle dessa pande-
mia”, defendeu (Agência Bra-
sil)
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Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 21176 nos dias 11/08  às 19
horas e 14/08 às 13 horas.
www.gmleiloes.com.br  -  SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

2ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1046689-23.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGÉRIO
BRIT O BARBOSA PINTURAS EPP, CNPJ
14.021.407/0001-00, que lhe foi proposta uma ação
de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por
parte de Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento
e Investimentos, alegando em síntese: 1- A empresa
Ré formalizou com o Banco Autor, contrato de
arrendamento mercantil sob o nº 17167412000113,
para aquisição do seguinte bem: um veículo
RENAULT MASTER - EXEC 16L EUROLAF,
chassi 93YMAF4LEFJ419051, cor BRANCA, an o
2014/2015. 2- Através do contrato, a Ré transferiu
ao Banco Autor o domínio resolúvel e a posse
indireta do bem descrito e individualizado no item
“1”, tornando-se, assim, enquanto devedora,
possuidor direto e depositário do bem. 3- Ocorre
que a Ré não cumpriu o avençado, pois está em
débito com o Banco Autor. 4- Como consequência
de tal mora, impõe-se a realização da garantia, nos
termos avençados no referido contrato.
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 05 dias pague a integralidade da dívida
pendente, sob pena de consolidar-se a propriedade
e a posse plena do(s) bem(ns) em nome do credor,
e no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nest a cidade de São Paulo-SP.

J - 10 e 11/08

Data, hora, local: 15.04.2021, 14:30hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, nº 400, 1º 
andar, Lado A, Jaguaré, CEP 05348-000, São Paulo/SP. Convocação e Presenças: Dispen-
sada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, § 4º, Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista repre-
sentando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes do Li-
vro de Presenças. Mesa: Presidente: Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, Se-
cretária: Sra. Patrícia Bicudo Barbosa. Ordem do dia: a) Reforma do Estatuto Social, para in-
clusão de novas atividades no objeto social da Sociedade; e b) Consolidação do Estatuto So-
cial. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma su-
mária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. Em seguida, a acionista presente, sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, delibera o quanto segue: (a) aprovar a inclusão de novas 
atividades no objeto social da Sociedade, sendo elas: (i) comércio atacadista de resíduos e su-
catas metálicos; (ii) comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de pa-
pel e papelão; (iii) coleta de resíduos não-perigosos; (iv) transporte rodoviário de carga, exce-
to produtos perigosos e mudanças, municipal; e (v) transporte rodoviário de carga, exceto pro-
dutos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. (a) 1. Em decor-
rência da inclusão das atividades acima, aprovar a alteração do artigo 4º do Estatuto Social 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. A Sociedade tem por objeto social: 
(a) a prestação de serviços especializados de tratamento, transformação, processamento de 
resíduos orgânicos urbanos, industriais e agropecuários; (b) a produção e a comercialização 
de fertilizantes para aplicação na agricultura e jardinagem e outros produtos e subprodutos 
obtidos a partir da destinação fi nal de resíduos orgânicos urbanos, industriais e agropecuá-
rios; (c) a prestação de serviços de assessoria para implantação de centrais de tratamento e 
destinação fi nal de resíduos orgânicos; (d) comércio atacadista de resíduos e sucatas metáli-
cos; (e) comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão; 
(f) coleta de resíduos não perigosos; (g) transporte rodoviário de carga, exceto produtos peri-
gosos e mudanças, municipal; (h) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; e (i) a participação societária em ou-
tras empresas.” (b) aprovar a consolidação do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a 
redação conforme Anexo 1. Encerramento: Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente deu por 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por 
todos assinada. Confere com a via original lavrada em livro próprio. São Paulo, 15.04.2021. 
Mesa: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Presidente e Patrícia Bicudo 
Barbosa - Secretária. Acionista: Solví Participações S.A. por Célia Maria Bucchianeri 
Francini Vasconcellos e Patrícia Bicudo Barbosa. JUCESP nº 298.502/21-5 em 24.06.2021. Gi-
sela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo 1 - Consolidação do Estatuto Social. Ca-
pítulo I - Nome, Duração, Sede e Objeto Social. Artigo 1º. Organosolví - Soluções Orgâ-
nicas para a Vida S.A. é uma sociedade por ações regida pelo disposto no presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76, e suas alterações 
posteriores (“Lei das S.A.”). Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede e foro em São Paulo/SP, 
Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 - 1º andar - Lado A, Jaguaré, CEP 05348-000, podendo abrir 
ou extinguir fi liais, agências, escritórios, depósitos e representações em qualquer localidade 
do país, mediante deliberação da Assembleia Geral. Artigo 3º. A Sociedade tem prazo de du-
ração indeterminado. Artigo 4º. A Sociedade tem por objeto social: (a) a prestação de servi-
ços especializados de tratamento, transformação, processamento de resíduos orgânicos urba-
nos, industriais e agropecuários; (b) a produção e a comercialização de fertilizantes para apli-
cação na agricultura e jardinagem e outros produtos e subprodutos obtidos a partir da desti-
nação fi nal de resíduos orgânicos urbanos, industriais e agropecuários; (c) a prestação de ser-
viços de assessoria para implantação de centrais de tratamento e destinação fi nal de resíduos 
orgânicos; (d) comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; (e) comércio atacadista 
de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão; (f) coleta de resíduos não pe-
rigosos; (g) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 
(h) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, in-
terestadual e internacional; e (i) a participação societária em outras empresas. Capítulo II - 
Capital Social e Ações. Artigo 5º. O capital social é de R$ 138.680.262,00 dividido em 
107.076.657 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo o valor de R$ 
132.990.584,00 totalmente integralizado e R$ 5.689.678,00 a ser integralizado até 
31/12/2020. Artigo 6º. As ações são indivisíveis em relação ao capital social e cada ação or-
dinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais de Acionistas. 
Artigo 7º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no 
livro de “Registro de Ações Nominativas”. Quaisquer transferências de ações deverão ser fei-
tas mediante a assinatura dos respectivos termos de transferência lavrados no livro de “Re-
gistro de Transferência de Ações Nominativas”. Artigo 8º. Mediante solicitação de qualquer 
dos acionistas, a Sociedade deverá emitir certifi cados de ações. Os certifi cados de ações da 
Sociedade deverão ser assinados pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro diretor, ou 
em conjunto com um procurador devidamente constituído. Capítulo III - Assembleia Geral. 
Artigo 9º. As Assembleias Gerais da Sociedade serão ordinárias ou extraordinárias, devendo 
realizar-se conforme segue: (a) ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao en-
cerramento do exercício social, de acordo com o Artigo 132 da Lei das S.A.; e (b) extraordina-
riamente, sempre que necessário. Artigo 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Dire-
tor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por qualquer outro Diretor. As Assem-
bleias Gerais também poderão ser convocadas nas demais hipóteses previstas na Lei das S.A.  
§ Único: Sem prejuízo das formalidades previstas na legislação aplicável, os acionistas deve-
rão ser convocados para as Assembleias Gerais da Sociedade mediante comunicação escrita, 
enviada com, no mínimo, 8 dias de antecedência da data marcada para sua realização. Arti-
go 11. As Assembleias Gerais serão presididas por Acionista escolhido por maioria de votos 
dos presentes e secretariadas por quem o presidente da Assembleia indicar. Artigo 12. As de-
liberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos, desconsiderando os vo-
tos em branco, com exceção das matérias abaixo listadas, que dependerão do voto favorável 
de Acionistas titulares de pelo menos 3/4 das ações representativas do capital social da So-
ciedade: a) Alteração do Estatuto Social da Sociedade, incorporação, fusão, cisão, transfor-
mação, ou outra forma de reorganização societária que envolva a Sociedade; b) Confessar fa-
lência ou pedir recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução da Sociedade, ou a cessação 
do estado de liquidação; c) Negociação pela Sociedade de suas próprias ações, emissão de 
ações, aumentos e reduções do capital social, com observância das condições previstas nes-
te Estatuto; d) Avaliação de bens com que o Acionista vier a concorrer para a formação do ca-
pital social ou para integralização de ações, em caso de aumento de capital; e) Alienação e/
ou constituição de ônus ou gravames de qualquer natureza sobre bens do ativo permanente 
da Sociedade; f) Destinação do lucro quando não observada a distribuição mínima de 30% do 
lucro líquido do exercício; g) Abertura e extinção de fi liais ou quaisquer outros estabelecimen-
tos da Sociedade no país ou no exterior; h) Aquisição, oneração ou alienação, pela Socieda-
de, a qualquer título, de participação em outras sociedades, ou ainda a sua participação em 
consórcios ou em grupo de sociedades; i) A constituição de ônus reais e a prestação de ga-
rantias a obrigações de terceiros; j) Aprovar a política de remuneração e benefícios dos em-
pregados da Sociedade, bem como, decidir sobre qualquer participação dos empregados nos 
lucros ou resultados da Sociedade; k) Emissão de quaisquer valores mobiliários ou de opções 
de compra de valores mobiliários de emissão da Sociedade; l) Aprovação de operações da So-
ciedade que envolvam: (i) Contratação de fi nanciamentos ou empréstimos de quaisquer valo-
res; (ii) quaisquer fi nanciamentos ou empréstimos em moeda estrangeira; (iii) Alienação de 
bens do ativo permanente; (iv) contratos com clientes públicos ou privados cuja receita men-
sal seja superior a R$ 10.000.000,00; (v) aquisição de bens destinados à manutenção da capa-
cidade produtiva já existente (capex de manutenção) de valor superior a R$ 30.000,00; e (vi) 
aquisição de bens destinados ao aumento da capacidade produtiva já existente (capex de de-

senvolvimento) de valor superior a R$ 30.000,00. Capítulo IV - Administração - Seção I - 
Normas Gerais. Artigo 13. A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as 
atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. Artigo 14. A remuneração glo-
bal da Diretoria será fi xada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo-lhe também a res-
pectiva distribuição. Artigo 15. Os membros da Diretoria tomam posse mediante a assinatu-
ra dos respectivos termos nos livros próprios, observado que tais membros estão sujeitos às 
exigências, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos na Lei das S.A. 
Seção II - Diretoria. Artigo 16. A Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 
Diretores, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, para um 
mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos; sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Técnico e de-
mais sem designação específi ca. Os diretores devem permanecer em seus cargos e no exercí-
cio de suas funções até a eleição e posse de seus sucessores. § Único. Disposições sobre a 
organização e funcionamento da Diretoria poderão ser regulamentadas em regimento interno, 
aprovado pelo próprio órgão. Artigo 17. Compete à Diretoria a administração dos negócios 
sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressal-
vados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto Social atribuída a compe-
tência à Assembleia Geral. Artigo 18. No caso de vacância de um dos cargos de Diretor, será 
imediatamente convocada Assembleia para eleger o substituto, que completará o mandato do 
Diretor substituído. No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, as 
suas atribuições serão exercidas cumulativamente pelo outro Diretor. Artigo 19. A Diretoria 
reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por outros 2 Diretores em con-
junto; a convocação deverá ser feita por escrito, por carta, fax ou “e-mail”, com antecedência 
mínima de 3 dias úteis, sendo considerada regularmente instalada a reunião que contar com 
a presença de pelo menos 2 membros em exercício. Considerar-se-á dispensada a convocação 
para a reunião à qual comparecerem todos os Diretores, ou se declararem, por escrito, cien-
tes do local, data e hora e ordem do dia. Cópias das atas das Reuniões da Diretoria deverão 
ser entregues a todos os membros. Artigo 20. A Diretoria será responsável pelas atribuições 
estabelecidas por lei e neste Estatuto Social para a prática dos atos necessários para o fun-
cionamento regular da Sociedade, notadamente: (i) administrar e gerir os negócios sociais da 
Sociedade; (ii) emitir e aprovar normas e regulamentos internos que julgar úteis ou necessá-
rios; (iii) elaborar anualmente relatório da administração e demonstrativo econômico-fi nan-
ceiro do exercício, submetendo-o à Assembleia Geral; (iv) elaborar a estrutura organizacional 
da Sociedade, defi nir cargos, funções a política de remuneração dos empregados; (v) aprovar 
a celebração de contratos de qualquer natureza, observados os limites e os casos de aprova-
ção prévia da Assembleia Geral, previstos no Artigo 12; e (vi) praticar outros atos da admi-
nistração geral e comum da Sociedade. Seção III - Representação. Artigo 21. Observado 
o disposto nos §s deste Artigo, todos os documentos, inclusive contratos, que criem obriga-
ções para a Sociedade ou desonerem terceiros de obrigações para com a Sociedade deverão, 
sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, ser assinados: (i) pelo Diretor Presiden-
te, em conjunto com outro Diretor; (ii) por 02 Diretores em conjunto; (iii) por 01 Diretor, em 
conjunto, com um procurador constituído nos termos do Artigo 22; (iv) isoladamente por qual-
quer um dos Diretores ou por 1 procurador constituído nos termos do Artigo 22 abaixo, porém 
limitados a casos expressamente autorizados pela Assembleia Geral nesse sentido, ou para a 
prática dos atos constantes do § Primeiro do presente Artigo; (v) nos casos previstos no § Ter-
ceiro do presente Artigo, por 2 procuradores constituídos, em conjunto, nos termos do Artigo 
22 abaixo. § 1º: A Sociedade poderá ser representada isoladamente pelo Diretor Presidente, 
por qualquer um de seus Diretores ou por um procurador constituído nos termos do Artigo 22 
abaixo: (i) na prática dos atos de administração perante repartições públicas federal, esta-
dual, municipal, autarquias, empresas públicas ou mistas, inclusive representação ativa ou 
passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele; (ii) na apresentação de propostas em licitações 
públicas e particulares; (iii) na assinatura de correspondência e atos de simples rotina; (iv) no 
endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito, inclusive vistos em medições e seus 
respectivos recebimentos, sempre em nome da Sociedade, em instituições fi nanceiras; e (v) 
nas hipóteses em que a representação isolada da Sociedade, pelo Diretor Presidente, por um 
Diretor ou procurador seja expressamente autorizada pela Assembleia Geral. § 2º: A Socieda-
de poderá ser representada nas reuniões de sócios ou nas assembleias gerais de sociedades 
de que a Sociedade participe como sócia ou acionista: (i) pelo Diretor Presidente, em conjun-
to com um Diretor ou um procurador constituído nos termos do Artigo 22 abaixo; (ii) por 2 Di-
retores em conjunto; (iii) por 1 Diretor e 1 procurador constituído nos do Artigo 22 abaixo; ou 
(iv) por 2 procuradores constituídos nos termos do Artigo 22 abaixo. § 3º: A Sociedade pode-
rá ser representada por 2 procuradores constituídos na forma do Artigo 22 abaixo perante 
instituições fi nanceiras, públicas ou privadas, em quaisquer de seus departamentos e divi-
sões, exclusivamente para a assinatura de propostas e documentos em geral para abertura de 
contas bancárias e para operá-las, emissão, assinatura e endosso de cheques, saques e reci-
bos, autorização de débitos em conta corrente, transferências e pagamentos por meio de car-
tas, solicitação de extratos de conta corrente e requisição e retirada de talões de cheques, 
compra e venda de moedas estrangeira, incluindo a assinatura dos respectivos contratos de 
câmbio. Artigo 22. As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser assinadas pelo Di-
retor Presidente em conjunto com um Diretor ou por dois Diretores, devendo especifi car ex-
pressamente os poderes conferidos, devendo conter expressa vedação quanto à possibilida-
de de substabelecimento das mesmas, bem como determinar o prazo de respectiva validade, 
limitando este a, no máximo, 1 ano. § 1º: As procurações ad judicia outorgadas pela Socieda-
de poderão ser assinadas pelo Diretor Presidente isoladamente. § 2º: A restrição quanto ao 
substabelecimento e ao prazo previstos no caput deste Artigo não se aplicam às procurações 
ad judicia. Artigo 23. É vedado aos administradores e aos procuradores da Sociedade obrigar 
a mesma em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade 
em nome da mesma ou conceder avais, fi anças e outras garantias que não sejam necessá-
rias à consecução do objeto social, ressalvadas as garantias autorizadas expressamente 
neste Estatuto Social. Seção IV - Conselho Fiscal. Artigo 24. O Conselho Fiscal da So-
ciedade é de caráter não permanente, funcionando somente nos exercícios em que for ins-
talado a pedido dos acionistas, composto por 3 membros efetivos e igual número de suplen-
tes, com mandato de 1 ano, aos quais competirão as atribuições previstas em lei. § único: 
A instalação e funcionamento do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto no artigo 161 da 
Lei das S.A. Capítulo V - Exercício Social, Demonstrações e Lucros. Artigo 25. O 
exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 
31 de dezembro de cada ano. Artigo 26. No encerramento do exercício social, será levan-
tado o balanço patrimonial e serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras. Do resultado 
serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Juntamen-
te com as demonstrações fi nanceiras, a Diretoria apresentará proposta à Assembleia Geral 
Ordinária sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, destinando, obrigatoriamente: (a) 
5% para constituição da reserva legal, até atingir 20% do capital social; (b) quando for o 
caso, as importâncias necessárias ou as admitidas para as reservas de que tratam os Arti-
gos 195 a 197 da Lei das S.A.; e (c) aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento 
de um dividendo anual obrigatório não inferior a 30% do lucro líquido do exercício. Artigo 
27. Por deliberação da Assembleia Geral, a Sociedade poderá levantar balanços semestrais 
ou, ainda, correspondentes a períodos menores, e declarar, dividendos à conta do lucro 
apurado nesses balanços, observadas as disposições legais aplicáveis, que poderão ser im-
putados ao dividendo obrigatório. Capítulo VI - Liquidação e Dissolução. Artigo 28. A 
Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão 
competente para determinar a forma de liquidação, nomear o liquidante e instalar o Conse-
lho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. Capítulo VII - Resolução de 
Confl itos. Artigo 29. Fica eleito para dirimir eventuais controvérsias o foro da Comarca de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro.
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Sodrugestvo Agronegócios S.A.
CNPJ/MF nº 23.150.901/0001-65

NIRE nº 35.300.481.429
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Aos 23/6/2021, às 10 horas, na sede social, em São 
Paulo/SP, dispensada a convocação e com 100% do 
capital social. Mesa: Presidente: Douglas Cruz da Silva; 
Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberações 
unânimes aprovadas: i) Aumento do capital social da 
companhia no valor de R$ 800.000,00, passando de R$ 
200.000,00 para R$ 1.000.000,00, mediante emissão de 
800.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem va-
lor nominal ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. a) 
As 800.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal de emissão da companhia são subscritas/
integralizadas pela Sodrugestvo Regions S.À.R.L, em 
moeda corrente nacional, com recursos do contrato de 
câmbio nº 270916831, celebrado em 17/6/21, entre a 
companhia e Banco Itaú Unibanco, no valor total de R$ 
800.000,00. b) A acionista Agri Line S.À.R.L, consente 
com a subscrição/integralização da totalidade das novas 
ações pela Sodrugestvo Regions S.À.R.L e renuncia seu 
direito de preferência na subscrição das novas ações. ii) 
Alteração do artigo 4º do Estatuto Social da companhia 
com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social, to-
talmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.000.000,00, 
dividido em 1.000.000 de ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal.” O estatuto social “consolidado” com 
as alterações realizadas passa a vigorar conforme Anexo 
II da ata (somente na original). Jucesp nº 368.894/21-6 
em 2/8/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF nº 23.150.901/0001-65

NIRE nº 35.300.481.429
Extrato da Ata de Reunião de Diretoria

Aos 10/4/2021, às 10 horas, na sede social, em São Pau-
lo/SP, dispensada convocação e com 100% dos membros. 
Mesa: Presidente: Douglas Cruz da Silva; Secretário: 
Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberação unânime 
aprovada: Abertura de fi lial da Companhia localizada em 
Itaituba/PA, no endereço Rodovia Transamazônica, km 
08, Bairro Interior a Sala 24, entre Miritituba e distrito de 
Campo Verde, CEP 68.180-010, com o objeto social de co-
mercializar produtos agropecuários, no mercado nacional 
e internacional, CNAE: 46.22-2-00 - Comércio atacadista 
de soja e CNAE: 46.32-0-01 - Comércio Atacadista de 
Cereais e Leguminosas Benefi ciados, exercendo função 
de escritório administrativo. Jucesp nº 294.414/21-6 em 
21/6/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSEMBLEIA GERAL
SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SINDAF/SP

CNPJ nº 60.534.138/0001-00
O Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – SINDAF/SP,
nos termos dos artigos 12 e 14 do seu Estatuto, estabelecido à Avenida Vieira de
Carvalho, 172, 5º andar, São Paulo/SP, CONVOCA os filiados para a Assembleia
Geral a ser realizada, excepcionalmente em função da pandemia, de forma virtual na
internet por meio da plataforma Zoom, no dia 18 (dezoito) de agosto de 2021, às 11:45
(onze horas e quarenta e cinco minutos) em primeira chamada e às 12:15 (doze horas
e quinze minutos) em segunda chamada com qualquer número de filiados presentes,
com a seguinte Ordem do Dia: 1) ELEIÇÃO da diretoria por aclamação, conforme
deliberação da Assembleia Geral de 14/04/2021, tendo em vista a inscrição de apenas
uma chapa concorrente, com a posse desta no dia 30/09/2021, em conformidade com
o Regulamento Eleitoral e considerando as regras específicas para o processo eleitoral
de 2021. 2) exposição acerca das demais deliberações da Assembleia Geral de 14/04/
2021 relativas ao processo eleitoral de 2021. O link para acesso à reunião da Assembleia
Geral é: https://us06web.zoom.us/j/89656360104; São Paulo, 10 de agosto de 2021.

Rafael Rodrigues Aguirrezábal - Presidente - SINDAF/SP
Flávio Porto Venturini  - Presidente do Conselho de Representantes

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1033818-58.2016.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Francisca de Laura Di Giovanni, Francesco Di Giovanni, Manuel Pedro, Damiano 
Perrone, Izaltina Adelia Araújo Perrone, Ana Braga Bittencourt, Evaristo Pedroso de Toledo, Aparecido da Cruz, Maria Vilelma 
dos Reis Cruz, Marcela Gianni Botelho Egas, Arnaldo Suninga Justamand, Beni Carmônia Justamand, Ribamar Vercosa Felix, 
Maria Abreu de Oliveira Felix, Domingos Perestrelo, Francisco Micheli, José Luiz de Paulo, João da Silva, Celusa Administração 
de Bens S/c Ltda (Núcleo V3Admde bens ltda), Otto Hermann Jung, Leonilda Valentin Jung, Odair Freitas Cabral, Marcia Lopes 
da Silva Cabral, Erulos Ferrari, Gilmar Aparecido de Souza, Eliana Gomes de Oliveira de Souza, Ivanildo Dias de Lima, Ruth 
Beatriz Ballare Lima, Romeu Branco de Arruda, Suely Lista Arruda Pan Y Água, Marcos José Pan Y Água, Maria de Jesus 
Pedro, José Bittencourt, Meiri Braga Bittencourt, Zuleica Justamand Frederico, Celso Antonio Frederico, Lourival Renzo Micheli, 
José Vicente de Paula, Angela Cristina Barros de Paula, Ana Cecília de Paula Buchaim, Paulo Roberto Buchaim, Regina Célia 
de Paula, Vicente Joaquim, Maria Thereza Joaquim,  YARA Ferrari Paroni, Cid Paroni Filho, Condomínio Bosque da Imperatriz, 
na pessoa do síndico, Joaquim José Marques, Hermania do Valle Marques, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Santa Amélica Participações Ltda, Aroma Empreendimentos 
S/A., Mpf Investimentos e Participações Ltda, Glaranda Participações Ltda, Kimora S.A, Porto Santo Holding Patrimonial Ltda, 
Beatrice Investimentos e Participações Ltda, Shirlei Aparecida de Souza Videira e Alpha Star - Empreendimentos Ltda 
ajuizou(aram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na RUA MAX BERG Nº 240, Vila das 
Mercês, Saúde, São Paulo- SP, CEP:04297-020, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                    [10,11] 

Monimed Equipamentos Ltda.
CNPJ/MF nº 67.870.642/0001-12 – NIRE 35.210.884.281

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Sócios Quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 1ª 
convocação em 19/08/2021, às 11h30, na Avenida Faria Lima, 3.311, 3º andar, em São Paulo-SP, excepcio-
nalmente, em virtude da pandemia COVID-19, já que o Anfiteatro da Casa de Saúde Santa Rita S/A localiza-se 
em ambiente hospitalar, a fim de deliberarem sobre esta Ordem do Dia: 1. Aprovação do Balanço Patrimonial 
e Demonstrações Financeiras do exercício social findo 31/12/2020; 2. Destinação resultado do exercício; 3. 
Fixação da remuneração da Diretoria; e 4. Nos estritos termos do disposto na Cláusula III, item B.3 do Contrato 
Social em vigor, determinar a orientação a ser atendida pela Diretoria da sociedade nas deliberações da Ordem 
do Dia da AGO da Casa de Saúde Santa Rita S/A, a ser realizada em 02/09/2021, às 11h30. O procurador de 
sócio deverá estar munido de instrumento de mandato, nos termos legais, bem como da cópia autenticada da 
Ata de Eleição da Diretoria da pessoa jurídica sócia, devidamente arquivada na JUCESP, e o Espólio sócio deverá 
apresentar a certidão de nomeação de seu inventariante atualizada. Novamente, excepcionalmente, em virtude da 
pandemia COVID-19, somente poderá ingressar no recinto da Assembleia um representante por cada quota social. 
São Paulo, 02/08/2021. Luis Veras Lobo – Presidente. (10, 11 e 12/08/2021)

União Química Farmacêutica Nacional S/A
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da União Química Farmacêutica Nacional S/A a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower - 
Cidade Jardim, CEP 05676-120, no dia 19 de agosto de 2021, às 11:00h, para deliberarem sobre a 
única Ordem do Dia: (i) destituição de Diretor sem designação específica, Sr. Alexandre Guilherme 
Marques Pinto.

Embu-Guaçu, 09 de agosto de 2021
 Fernando de Castro Marques 

 Diretor Presidente

FORTE SECURITIZADORA S.A.
��������	
������������������������������������

�����������	
�	���	�������������������������������������	�
�����������	������������������	�������	������������������

������������������	�����	���������������	�������
�� �	���� �����������	��� ������ �����	� �� !"�#$ % &�'�$��� ���� !"'"� 	�� �#�� ( ')	� �� ����!�� ����� �*� ���� + ,�� -,.�� ��� �����
�����������	��� '�'"�"��!%�'��'"�/0����#,��� 	!�$ %��	����������	
������������������12/"�#$ % &�'�$�3��#�2�� !!�$�34��	�!�%"$��!�

���5 , 6$ �!�'���� !!�$��137"$���'"�/"�#$ % &�80�3��2�� !!0�3�"�2��� �	
�	����!�% %#,�$"!�'�!�����127 %#,�$"!�'"�
���34���$����$% � ��$"��'"��!!"�5," ��9"$�,�12�97���3��#�2�!!"�5," �
:!������ !�"# #�!$%&'()*+"!,-!� ).)-+&����$��" ��'���,�%�;�$���","%$<	 ������������	
������'� 	 !%$�'���",���� !!�$�����	;�$�"�

�������!"$�"	��� 	��'��

�' %�,� '"�
34�	/ !"� #� )+=� 0)1

�

1�
�,%"$�80��'��>	' �"�'"��%#�, &�80����	"%6$ � 0))1�

0)))1

�,2#/"+34!(��!/+)(5�

???;�$%"!"����5$
( '#� 6$ ��1

�#%'"!,-#(� !�
�!6/!(!,-+37#5����!!"�5," ��!"$6� $"�, &�'����$��" ��'���,�%�;�$���","%$<	 ������������	
���

�� �$";"$"	� �,�"	%"� �%@� �� 1'� !4� ' �!� �	%"!� '�� '�%�� '"�

�+/-)%)6+37#�,+��((!"8&!)+5�
'�$6���$��" ��'���,�%�;�$���","%$<	 ������������	
���

������ ������
������ $

7 %#,�$"!�'"������$"'"	� �'�!
�����	

��$% � ��80��	���!!"�5," ��!"$0��$"�"% '�!���!�"	'"$"8�!�'"������

�������
������

��$�� ��#��",�� %",";�	"�1��4����������������	���.	 ������1'#�!4���$�!�'"��	%"�"')	� ��"��$",�80�����

 	�����% 5 , '�'"�'���,�%�;�$���","%$<	 ������������	
��� �#-#�+��)(-9,%)+5�-!�7 %#,�$"!�'"�����

???;�$%"!"����5$

�	���������������	�������

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1067487-39.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Condominio Edificio Iucatan - 53.823.621/0001-31, na pessoa do sindico, # Escola paulista de 
medicina (ou sociedade para o desenvolvimento da medicina) na pessoa do rep.legal, Ciro barreto, #CP: Katharina Barreto - 
055.739.258-65, # Rene Barreto Filho - 189.502.728-49, Ciro Pinto de Oliveira, # Agostinho Pinto de Oliveira e Aurora Goliar 
Baltazar de Oliveira, # Candido Mazzei - 302.508.208-97, # Nelly de Oliveira Mazzei - 029.515.558-22, # Wlademir christa marcus 
E Neyde de oliveira marcus, julio de oliveira barreto, Sao adachibarreto, # Jose renato pantoja - 006.625.188-53, Maria lucia 
barreto gatti, Arthur leite arruda, Maria laura barreto figueiredo, mario gomes de figueiredo, #CP: augusta barros barreto - 
030.609.858-04, edmundo barreto, maria da conceiçao barreto pantoja, engenharia e construções otto meinberg s/a, Jaber Joao 
Macarri e Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital São Paulo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que João Vitor Macari ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Itambé, 289, apto 1001, Higienópolis, CEP 01239-001, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de abril de 2021.           [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008417-97.2020.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Federighi 
Saba, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, Brasileiro, mãe Maria da Conceicao dos 
Santos, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Dario Francisco dos Santos, 
alegando em síntese: ação de investigação de paternidade, seja julgada procedente para retificar a certidão de 
nascimento do autor para constar a filiação paterna, Pai: Darilo do Rosario Santos; Avós paternos: Francisco Torquato 
dos Santos e Etelvina dos Santos . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.      [10,11] 

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 118164122008-0

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, dando prosseguimento com a realização da hasta
pública do IMÓVEL: ESTRADA DO CAMPO LIMPO, Nº 5.733, AP 24-B, LOCALIZADO
NO 2º ANDAR DO EDIFICIO RIO IGUAÇU, BLOCO I DO CONJUNTO NOVO
PIRAJUSSARA, BAIRRO DE CAMPO LIMPO, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
SÃO PAULO/SP.
Primeiro público leilão foi realizado em 03/12/2019
Segundo público leilão: 03/09/2021 a partir das 12:30 as 12:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal na AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuário(s):
JORGE DE SOUZA MOURAO, BRASILEIRO, TECNICO DE LABORATORIO, RG:
13.271.160-SP, CPF: 050.998.128-30, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM APARECIDA CRISTINA
SARABIA MOURÃO, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 12.612.103-SP, CPF 012.937.808-
98 E MARCIA REGINA LUIZE SARABIA, BRASILEIRA, SECRETARIA, RG: 18.437.901-
SP, CPF: 091.326.738-41, SOLTEIRA, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver.

Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO: Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail: fabianasilva@afdsp.com.br.

São Paulo, 11 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED: 450

11, 12 e 13/08/2021

ASSEMBLEIA GERAL
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AAFIT/SP

CNPJ nº 47.468.376/0001-99
A Associação dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – AAFIT/SP,
nos termos dos artigos 13 e 15 do seu Estatuto, estabelecida à Avenida Vieira de
Carvalho, 172, 5º andar, São Paulo/SP, CONVOCA os associados para a Assembleia
Geral a ser realizada, excepcionalmente em função da pandemia, de forma virtual na
internet por meio da plataforma Zoom, no dia 18 (dezoito) de agosto de 2021, às 11:45
(onze horas e quarenta e cinco minutos) em primeira chamada e às 12:15 (doze horas
e quinze minutos) em segunda chamada com qualquer número de associados presentes,
com a seguinte Ordem do Dia: 1) ELEIÇÃO da diretoria por aclamação, conforme
deliberação da Assembleia Geral de 14/04/2021, tendo em vista a inscrição de apenas
uma chapa concorrente, com a posse desta no dia 30/09/2021, em conformidade com
o Regulamento Eleitoral e considerando as regras específicas para o processo eleitoral
de 2021. 2) exposição acerca das demais deliberações da Assembleia Geral de 14/04/
2021 relativas ao processo eleitoral de 2021. O link para acesso à reunião da Assembleia
Geral é: https://us06web.zoom.us/j/89656360104; São Paulo, 10 de agosto de 2021.

Rafael Rodrigues Aguirrezábal - Presidente - AAFIT/SP
Flávio Porto Venturini - Presidente do Conselho de Representantes

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1090013-24.2020.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Fabiana Marini, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)ATLAS PROJ 
TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E 
DECONSULTORIA EM DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80, e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS 
DIGITAIS LTDA, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Eduardo Trapp Fernandes, objetivando a RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de valores retidos. Encontrando-se os 
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados reveis, 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 20 de julho 
de 2021. 

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1059205-36.2020.8.26.0100. O Dr. Luiz Gustavo Esteves, Juiz de Direito 
da 11ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Este Juízo FAZ SABER a João 
Soares da Silva, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Restituição de Valores por Fácil 
Assist Serviços e Assistência 24 Horas Ltda, alegando em síntese: por equívoco na inserção dos dados, transferiu 
indevidamente a importância de R$ 43.590,00 à conta bancária ao réu e, como a instituição bancária não logrou realizar 
contato com este para obter a autorização do estorno do valor, requer a restituição dessa quantia. Encontrando-se a parte 
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação, sob pena de 
revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente 
edital tem o prazo de 20 dia 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1108560-20.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, 
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Alderico Bruno Bandeira, CPF. 019.723.731-29 e Noemia Francisca Valadares, CPF. 329.136.848-74, que lhes foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento 
de R$ 3.624,64 (Out/2017), referente a Colisão ao veículo assegurado pela apólice nº 0531.44.6194645 na data de 
09/05/2017. Encontrando os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo do presente edital, apresentem resposta. 
Não sendo contestada a ação, serão presumidos aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e 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. São Paulo, aos 28 de julho de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1050545-53.2020.8.26.0100.O MM. Juiz de Direito da 41ª 
Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a ECON - Agenciamento de Serviços e Negócios Eireli, nome fantasia de ECON Energia Solar Compartilhada, 
CNPJ. 31.790.510/0001-33, na pessoa de seu representante, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Telelok 
Central de Locação e Comercio Ltda., objetivando a cobrança de R$ 52.849,91(Fev/2019), referente as Notas de locação 
do Contrato de Locação de Bens MoveisFirmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague o débito atualizado 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, convertendo-se 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. 

Office Tamboré Empreendimento Ltda.
CNPJ/MF nº 07.269.151/0001-99 - NIRE nº 35.219.775.060

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 21 de Julho de 2021
Data: 21 de julho de 2021. Horário: 12:00 h (início). Local: Rua Afonso Sardinha, 95, sala 104-B, Lapa, CEP 05076-000 Presenças: Sócios
representando a totalidade do capital social. Mesa Diretora: Milton Corrêa Meyer Filho - Presidente da mesa e Ricardo Katz Castro - Secretário.
Ordem do Dia: 1) Formalizar a aprovação do balanço patrimonial e de resultado econômico do exercício encerrado em 2020; 2) Deliberar sobre
a destinação a ser dada aos resultados da sociedade no exercício de 2020 e sobre os resultados acumulados dos exercícios anteriores; Aberta a
reunião, o Presidente da Mesa, Sr. Milton Corrêa Meyer Filho, agradeceu a presença de todos os participantes, e passando a ordem do dia, expôs
o que segue: 1) Quanto ao balanço patrimonial e de resultado econômico referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020, onde a 
sociedade apresentou prejuízos acumulados de R$ 250.085,97 (duzentos e cinquenta mil, e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) o
Presidente da Mesa esclareceu que, muito embora as contas tenham sido anteriormente aceitas pelos sócios, é necessária a formalização da
aprovação do balanço e da destinação dada aos resultados acumulados do exercício terminado e dos exercícios anteriores; 2) Na sequência,
como destinação aos prejuízos auferidos pela sociedade em exercícios anteriores, o Presidente da mesa sugeriu aos sócios que R$ 250.085,97
(duzentos e cinquenta mil, e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) sejam reputados como prejuízos irreparáveis pelos sócios e sejam
absorvidos pelo capital social de todas as sócias, mediante o cancelamento de uma quota para cada R$ 1,00 (um real) em prejuízos irreparáveis,
de forma que o capital da social passe de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deliberação: Feitos
os esclarecimentos sobre a matéria em pauta, os sócios aprovaram por unanimidade: 1) Ratificaram a aprovação do balanço patrimonial e de
resultado econômico do exercício social encerrado em 31/12/2020, ratificando também a aprovação das contas apresentadas pelos
administradores da sociedade; 2) Aprovaram a absorção pelo capital social das sócias do prejuízo acumulado pela Sociedade de exercícios
anteriores, reduzindo esse capital de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), cancelando-se 250.000
(duzentos e cinquenta) quotas representando R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta reais) em prejuízos acumulados, sendo 1 (uma) quota para
cada Real em prejuízos a serem absorvidos; 3) Fica determinado aos administradores da sociedade que promovam a alteração do contrato social
da sociedade para refletir a modificação da cláusula contratual que trata do capital social. Encerramento: 12h50 (término). Lavrada e lida a
presente Ata, foi a mesma aprovada e assinada por todos os presentes. Barueri, 21 de julho de 2021. Mesa: Milton Corrêa Meyer Filho -
Presidente; Ricardo Katz de Castro - Secretário. Sócios: MPD Engenharia Ltda. - Mauro Piccolotto Dottori e Marcos Tadeu de Oliveira Andrade.
FKC Participações Ltda. -  Ricardo Katz de Castro. Flavio Parladore Cantanhede; Rodolfo Antônio da Silva; Mauro Santi.

EDITAL DE CITAÇÃO - Processo Digital nº: 1007063-86.2019.8.26.0004. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro. Requerente: Fabiana Cristina Magalhães Costa. Requerido: All  Terrain Empr.  Incorporadora e 
Administr.  Eireli - EPP Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007063-86.2019.8.26.0004. A MMª.  Juíza 
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a ALL TERRAIN EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA EIRELI - EPP LTDA., CNPJ 
24.372.943/0001-03, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de rescisão contratual e devolução de quantias 
pagas c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência por parte de FABIANA CRISTINA MAGALHÃES 
COSTA, referente ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra firmado em 25/03/2017, para aquisição de terreno no 
Condomínio Residencial Parada de Taipas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de Julho de 2021.

Auto Posto Vantroba Ltda.
CNPJ/MF nº 64.942.857/0001-03 - NIRE n° 35209809760
Ata da Reunião dos Sócios Realizada em 19/07/2021

1. Data, Hora e Local: 19/07/2021, às 10h, em Capão Bonito/SP, na Avenida Capitão Calixto de Almeida, 2.040, Vila Nova Capão Bonito, CEP 
18304-047. 2. Mesa: Presidente: Elizete Vantroba; Secretário: Edilson Vantroba. 3. Convocação e Presenças: Foram dispensadas as 
formalidades de convocação conforme §2º do art. 1.072 do Código Civil. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a proposta de redução de 
capital da Sociedade. 5. Deliberações tomadas: Examinada e debatida a matéria constante da ordem do dia, os sócios deliberaram, 
unanimemente, por: (i) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas; (ii) Aprovar 
a redução de capital social da Sociedade, o qual se encontra totalmente subscrito e integralizado, em R$6.604.472,00 para R$3.304.472,00, 
portanto uma redução de R$3.300.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade. (iii) Consignar que em razão da 
redução de capital social ora deliberada, cancelar e liquidar as 3.300.000 quotas de propriedade dos sócios, no valor de R$1,00 cada, 
proporcionalmente às participações dos sócios no capital social; (iv) Em razão da liquidação das quotas deliberada no item (iii), restituir o 
investimento dos sócios, proporcionalmente às suas participações no capital social da Sociedade, da seguinte forma: a. R$825.000,00 à sócia 
Brilho Participações Societárias Eireli, mediante a transferência de 825.000 quotas de propriedade da Sociedade na empresa Tetra 
Administradora de Bens Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Araucária/PR, na Rua Luiz Franceschi, 2270, 
Bairro Thomaz Coelho, CEP 83707-072, CNPJ nº 34.152.573/0001-52, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial 
do Estado do Paraná sob NIRE 41209087084. Brilho Participações Societárias Eireli. b. R$825.000,00 à sócia L.M.N.V Participações 
Societárias Ltda., mediante a transferência de 825.000 quotas de propriedade da Sociedade na empresa Tetra Administradora de Bens 
Ltda., acima qualificada. c. R$825.000,00 à sócia Otimize Participações Societárias Eireli, mediante a transferência de 825.000 quotas 
de propriedade da Sociedade na empresa Tetra Administradora de Bens Ltda., acima qualificada. d. R$825.000,00 à sócia Greenline 
Participações Societária Ltda., mediante a transferência de 825.000 quotas de propriedade da Sociedade na empresa Tetra Administradora 
de Bens Ltda., acima qualificada. (v) Autorizar os administradores da Sociedade a tomarem todas as providências necessárias para 
implementar a redução de capital. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, 
após lida e aprovada, segue assinada pela totalidade dos sócios. Capão Bonito-SP, 19/07/2021. Mesa: Elizete Vantroba - Presidente da 
Mesa. Sócias: Edilson Vantroba - Secretário da Mesa, Brilho Participações Societárias Eireli - Sócia - p. Elizete Vantroba, L.M.N.V 
Participações Societárias Ltda. - Sócia - p. Edilson Vantroba, Otimize Participações Societárias Eireli - Sócia - p. Evanilda Vantroba, 
Greenline Participações Societárias Ltda. - Sócia - p. Mariani Vantroba.

Leo Madeiras Máquinas & Ferragens S.A | CNPJ/MF 61.069.373/0001-03 | NIRE 35.300.488.776
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 21/05/2021

Data, hora e local: 21/05/2021, às 10h, na sede social da Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A. (“Companhia”), situada na 
Rua Bartolomeu Paes, n.º 136, Vila Anastácio, CEP 05092-000, na cidade de São Paulo/SP. Presença: acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: dispensada a 
convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4.º da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei 
das Sociedades por Ações”). Publicações -

apreciação. Mesa Ordem do dia

Deliberações
1)

2) 

3) 

4) aprovar, por unanimidade, a destinação 

5)
6) 

consignar a ausência de manifestação do Conselho Fiscal por não se encontrar instalado. Encerramento: nada mais havendo a 

assinada. Assinaturas
JUCESP nº 349.464/21-2, em 16/07/2021.

Linea Home Style SPE Empreendimento Ltda.
CNPJ/MF n° 15.598.533/0001-94 - NIRE nº 35226593273

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 13 de Julho de 2021
Data: 13 de julho de 2021. Horário: 12:00h (início). Local: Rua Afonso Sardinha, 95, sala 104-B, Lapa, CEP 05076-000.
Presenças: Sócios representando a totalidade do capital social. Mesa Diretora: Mauro  Piccolotto Dottori - Presidente da mesa
e Mauro Santi - Secretário. Ordem do dia: 1) Aprovação da redução do capital social para o montante de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), posto que o valor subscrito e integralizado de R$ 22.926.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil
reais) se tornou momentaneamente excessivo para a consecução dos objetivos sociais. Aberta a reunião, o Presidente da Mesa,
Sr. Mauro  Piccolotto  Dottori, agradeceu a presença de todos os participantes, explicou aos sócios que o capital social subscrito e
integralizado na sociedade é excessivo para a consecução do objeto social, razão pela qual, propôs a redução para R$ 10.000,00
(dez mil reais) devolvendo a diferença de R$ 22.916.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e dezesseis mil reais) aos sócios
respeitando a participações de cada um na sociedade. Deliberação: Feitos os esclarecimentos sobre a matéria em pauta, os
sócios aprovaram por unanimidade: 1) 1) Aprovaram a redução do capital social, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o rateio
de R$ 22.916.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e dezesseis mil reais) excedentes do capital, conforme a participação
de cada sócio na sociedade. O montante devido aos sócios em razão da redução das respectivas participações societárias
será pago pela administração da Sociedade em moeda corrente nacional, sendo que os sócios se comprometem neste ato a
restituir ao patrimônio da Sociedade o valor total recebido, caso haja a oposição de algum credor, nos termos do artigo 1.084 e
parágrafos do Código Civil. Encerramento: 12:50h (término). Lavrada e lida a presente Ata, foi a mesma aprovada e assinada
por todos os presentes. São Paulo, 13 de julho de 2021. Mesa: Mauro Piccolotto Dottori - Presidente; Mauro Santi - Secretário.
Sócios: MPD Investimentos Imobiliários Ltda. - Mauro Piccolotto Dottori; TEP Empreendimentos e Participações Ltda.;
LPAR Empreendimentos e Participações Ltda. - Fábio Penteado Ulhôa Rodrigues. Mauro Santi.

FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE - 1ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO -
Processo Digital nº1000511-61.2017.8.26.0009  -  Classe / Assunto: Execução de
Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Exequente: Isage - Comércio de
Móveis Ltda - Executado: Walter Carlos de Souza - A MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara Cível  do Foro Regional e Distr i ta l  IX -  Vi la Prudente,  São Paulo/SP, Dra.
FABIANA PEREIRA RAGAZZI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este Juizo da 1ª Vara
Cível do Foro Regional e Distrital IX - Vila Prudente, São Paulo/SP e respectiva
Secretar ia,  processam-se os autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, processo nº 1000511-61.2017.8.26.0009, movida por ISAGE CO-
MÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., tendo como pedido a condenação do réu ao pagamento
de R$ 279.428,75 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais
e setenta e cinco centavos), atualizado até 01/04/2021. Após esgotadas todas as
tentativas legais para localização do réu e, estando em lugar incerto e não sabido,
não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições, foi deferida a citação
pelo presente edital,  com prazo de 20 (vinte) dias para citação do réu WALTER
CARLOS DE SOUZA, cédula de identidade RG nº 14.787.820 e inscrito no CPF/MF
042.462.658-61,  para os atos e termos da ação proposta,  para que PAGUE o
valor supramencionado ou OFEREÇA EMBARGOS no prazo de 15 (quinze) dias
e,  para que seja not i f icado dos u l ter iores termos do processo,  SOB PENA  de
REVELIA, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Não opondo embar-
gos, consti tuir-se-á de pleno direito, o t í tulo executivo judicial,  e o mandado de
citação inicial  se converter em mandado execut ivo. Para conhecimentode todos
é  passado o  p resen te  ed i ta l ,  com prazo  de  20  (v in te )  d ias ,  cu ja  2ª  v ia  f i ca
a f i xada  no  loca l  de  cos tume.  Será  o  p resen te  ed i ta l ,  por  ex t ra to ,  a f i xado  e
publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, aos 29 de junho de 2021.

11 e 12/08

FORO REGIONAL I - SANTANA - 4ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano
Álvares, 594 - 2º andar - salas 202 e 204 - Casa Verde - CEP 02546-000 - Fone:
(11) 3951-2525 - São Paulo-SP - E-mai l : santana4cv@tjsp. jus.br -  EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1025605-98.2018.8.26.0001. A MMª
Juíza de Di re i to  da 4ª  Vara Cíve l  do Foro Regiona l  I  -  Santana,  Estado de
SãoPaulo, Dra. FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ,  na forma da le i ,  FAZ
SABER a J LIMA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ 26.255.337/0001-33,
que lhe foi proposta uma TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE de SUSTAÇÃO de
PROTESTO ajuizada por TNS CAMA MESA E BANHO LTDA.,  para declarar a
nulidade da duplicata nº 403 no valor de R$1.890,00, bem como o cancelamento
do protesto t irado junto ao 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São
Paulo, sob a alegação de inexistência de relação jurídica. Emendada a inicial e
recebida por aditamento requereu-se a condenação da ré em danos morais no
importe de 20 salários mínimos, atribuíndo-se à causa o valor de R$ 22.661,43.
Encontrando-se o réu em lugar  incer to e não sabido,  fo i  determinada a sua
CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixa-
do e publicado na formada lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 14 de Julho de 2021. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.

06  e  07/08
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Nos UTVs disputa de altíssimo nível
no maior grid de todos os tempos

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 11  DE AGOSTO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Grid da categoria que mais cresce no fora de estrada internacional é de 90 máquinas, com representantes de quatro países. Expectativa é de disputa emocionante pela vitória

Deninho  Casarini, com seu Can-Am, campeão de 2020

A categoria que mais cres-
ce no cenário do off-road in-
ternacional chega ao Sertões
2021 com um grid recorde.
Nada menos que 90 UTVs vão
encarar o maior rally das Amé-
ricas, marcado para 13 a 22/
08, em um percurso de
3.615km (2.202 cronometra-
dos) atravessando sete estados
do Nordeste, da Praia da Pipa
(RN) a Tamandaré (PE).

Quantidade que é sinônimo
de qualidade e altíssimo nível
técnico. Além dos principais
nomes brasileiros, a prova con-
tará com duplas de outros três
países: Estados Unidos, Portu-
gal e Paraguai; todos destaques
no cenário internacional. A co-
meçar pelos norte-americanos
Casey Currie e Sean Berriman,
vencedores do Dakar 2020.
Com a equipe oficial da Pola-

ris, eles aceleram para tentar
encerrar a hegemonia da Can-
Am. As cinco tripulações por-
tuguesas trazem a experiência
do fortíssimo campeonato na-
cional de todo-terreno.

A representação verde e
amarela vem forte e mais do
que à altura dos rivais estran-
geiros. Em ação, dois outros
vencedores do Dakar: o patri-
arca da ‘Família da Poeira’
Reinaldo Varela, também tri-
campeão mundial; e Leandro
Torres. E três campeões do
Sertões dispostos a repetir a
façanha: o atual, Deninho Ca-
sarini; Denísio do Nascimento
(2019) e Bruno Varela (2017).
A família Varela ainda conta
com Gabriel e Rodrigo, todos
de Can-Am. Destaque também
para Rodrigo Luppi, vice em
2020; e um dos maiores ven-

cedores da história da prova:
Edu Piano, com conquistas
também nos caminhões (cate-
goria não mais disputada) e

carros.
Depois de participar das

quatro primeiras etapas no ano
passado, Nelsinho Piquet está

de volta para fazer todo o rally.
E Kaíque Bentivoglio, vence-
dor como navegador nos car-
ros em 2019 ao lado de Lu-
cas Moraes – desta vez vai
pilotar. Com tantas máquinas
no grid, tudo indica que a de-
finição do vencedor do Ser-
tões será tão ou mais emoci-
onante do que na edição pas-
sada, quando a briga seguiu até
o último quilômetro.

Híbrido
A expectativa está por con-

ta da estreia dos dois UTVs
híbridos - modelos Exo Nb -
desenvolvidos e fabricados no
Brasil pela Giaffone Racing, em
parceria com a CBMM. No
domingo (8), a 15 km da Vila
Sertões, em Tibau do Sul (RN),
a carreta da equipe Giaffone
Racing sofreu um acidente, que

causou avarias nos veículos.
Felizmente não houve feridos.
A Giaffone avalia os danos
para colocar os carros no grid.

Os UTVs Exo Nb contam
com chassis reforçados com
a tecnologia do nióbio que au-
menta a resistência e reduz
em até 10% o peso dos veí-
culos. Outra novidade é a
propulsão híbrida. Um con-
junto elétrico regenera a ener-
gia dissipada nas frenagens e
reacelerações e a transforma
em potência extra. E, mais
importante, reduz o consumo
de combustível e a emissão
de dejetos na atmosfera. Pri-
meiro passo num caminho
que prevê, em 2025, que to-
dos os veículos do Sertões
contem com combustíveis de
origem não-fóssil. Site:
www.sertoes.com
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Suzuki é desclassificado e
vitória na prova principal vai

para líder Daniel Serra
Átila Abreu vence Corrida 2 e repete bom desempenho da etapa de Cascavel

Stock Car competiu no anel externo de Curitiba

Daniel Serra e Átila Abreu
foram os vencedores das duas
provas que compuseram a séti-

ma etapa da Stock Car Pro Seri-
es, disputada no domingo (8) no
anel externo do Autódromo In-

ternacional de Curitiba. A vitória
de Serra, no entanto, veio após a
desclassificação do pole positi-
on Rafael Suzuki por irregulari-
dade no combustível.

Suzuki ainda foi punido com
a perda da pole position, que tam-
bém foi repassada a Serra, segun-
do colocado no grid. Com o re-
sultado, Daniel Serra passa a so-
mar 245 pontos, onze a mais que
o segundo colocado, Gabriel
Casagrande – que obteve dois
segundos lugares no final de se-
mana, somando 46 pontos, mes-
ma quantidade de Serra. Átila
Abreu agora ocupa o sétimo lu-
gar, com 159 pontos.

Daniel Serra é o primeiro pi-
loto a vencer três corridas em
2021, somando primeiros luga-
res também em Goiânia, primei-
ra etapa, e Interlagos, segunda.

Além do primeiro lugar na cor-
rida de hoje, Abreu venceu uma
das duas provas que compuseram
a quinta etapa, em Cascavel.

Um fato que gerou comoção
geral no paddock foi a pane seca
que tirou da segunda prova Felipe
Lapenna, que largou em sexto e
assumiu a ponta ainda na primeira
volta. Competindo pela equipe Hot
Car, time que se reergueu após o
falecimento do icônico chefe de
equipe Amadeu Rodrigues, Lapen-
na conseguiria a primeira vitória do
histórico time baseado em Caja-
mar (SP) desde a etapa de Santa
Cruz do Sul, em 2014.

O próximo compromisso da
Stock Car Pro Series será uma
rodada dupla realizada em Goiâ-
nia, nos dia 18 e 19 de setem-
bro. Confira abaixo os resultados
registrados em Curitiba.

F
ot

o/
 F

ot
o/

 D
ud

a 
B

ai
rr

os

Felipe Fraga mantém 100% de
pódios com 3 vitórias em

4 provas no IMSA

F
ot

o/
R

ep
ro

du
çã

o

O brasileiro Felipe Fraga
disputou no último domingo (8)
mais uma etapa do IMSA em
2021 na categoria LMP3 e ter-
minou a prova de 2h40 de du-
ração em Road America na ter-
ceira colocação. A conquista foi
o quarto pódio em quatro cor-
ridas do tocantinense com a
equipe Riley Motorsports.

“Muito feliz com mais um
bom resultado aqui no IMSA.
O objetivo, claro, era a vitória
e um safety car na hora errada
acabou dificultando a nossa
estratégia. Sigo com 100% de
aproveitamento em pódios nes-
sa temporada e vamos conti-
nuar trabalhando em busca de
novas conquistas”, diz Fraga,

que divide o carro #74 com o
americano Gar Robinson.

Antes do pódio do último
final de semana em Road Ame-
rica, Fraga vinha de três vitóri-
as seguidas no IMSA, sendo
uma em Mid-Ohio e duas em
Watkins Glen. Além disso, o to-
cantinense teve seu primeiro
desafio oficial como piloto de
fábrica da Mercedes no final
de julho, quando terminou no
top-10 das 24 Horas de Spa-
Francorchamps.

Destaque recentemente
também com pódio no WEC
(Campeonato Mundial de En-
durance) em Spa, Fraga acre-
dita em novas vitórias nos
próximos meses e fala sobre

a emoção de correr nas 24
Horas de Le Mans ainda em
agosto.

O próximo desafio de Fra-

ga, portanto, será no WEC nos
dias 21 e 22 de agosto, quan-
do acontecem as 24 Horas de
Le Mans, na França.

Rotary Kart Club
(RKC): Vencedores

inéditos na quinta etapa
Gustavo Pincelli (Le Mans), Fábio Cunha (Old Stock) e
Hélio Matias (Light) continuam liderando o campeonato

Os  pilotos do RKC andam grudados o tempo todo

O campeonato do Rotary
Kart Club (RKC) continua cada
vez mais competitivo. No últi-
mo fim de semana, durante a
quinta etapa, que marcou a me-
tade do certame, foram mais
três vencedores inéditos no
Kartódromo de Interlagos (São
Paulo/SP): Fernando Ximenes
(Le Mans), Gustavo Pincelli
(Old Stock), e Caio Terra (Li-
ght). Com isso, a liderança nas
três categorias continua inalte-
rada. Gustavo Pincelli é o líder
da categoria Le Mans, agora
empatado com Fábio Cunha,
que é líder também da Old Sto-
ck, e Hélio Matias, o primeiro
classificado na Light.

Na categoria Le Mans os
pilotos largaram em 45 graus
na margem da pista, com Fábio
Cunha em primeiro (sorteio
regulamentar), seguido de Fer-
nando Ximenes (pole position),
Eduardo Fiaminghi, Leonardo
Ferreira, Alberto Otazú e Rogé-
rio Cebola. Logo na primeira volta
Ximenes assumiu a ponta, para
liderar de ponta a ponta, além de
estabelecer a volta mais rápida
(1min05s461). Correndo com o
lastro do sucesso (10 quilos a
mais), Otazú foi ganhando as po-
sições aos poucos até se estabe-
lecer no segundo posto. A seguir
terminaram Geison Granelli, Fá-
bio PL, Fiaminghi e Ferreira.
Com a sétima colocação, Cunha
assumiu a liderança do campeo-
nato ao lado de Gustavo Pincelli,
que terminou logo a seguir.

Na Old Stock, Fábio PL
conquistou a pole position, se-

guido de Rogério Cebola, Gus-
tavo Picelli, Leonardo Ferreira,
Geison Granelli e Marco Verga.
Esta categoria foi a mais equili-
brada do dia, com constante
mudança nas posições, com a
participação também de Fábio
Cunha, que largou apenas da 14ª
posição. Apenas na última volta
houve a definição da prova, com
Pincelli fazendo o giro mais rá-
pido (1min05s493) e vencendo,
tornando-se o grande nome do
campeonato, pois é o único pi-
loto a vencer em todas as três
categorias. A segunda posição
ficou com Fábio PL, seguido de
Ferreira, Cunha – que sustentou
a liderança do torneio com esta
quarta posição -, Verga – estre-
ando no campeonato – e Ce-
bola completando o pódio.

Finalmente na Light, Caio
Terra foi o grande nome. Ele
garantiu a pole position, segui-
do de Arthur Martins, Fábio
Noronha, Renzo Lima, Gusta-
vo Pincelli e Renato Piques. O
líder da categoria Hélio Mati-
as partiu apenas da 12ª posição.
Terra não teve adversários, fez
a passagem mais rápida
(1min06s044) e liderou de
ponta a ponta. Em seguida ter-
minaram Pincelli – que assu-
miu o segundo posto na última
volta, Martins, Lima, Regys
Alves e Rafael Torres. Mesmo
recebendo a bandeirada em
nono, Matias manteve a ponta
na tabela de classificação.

A sexta etapa do RKC será no
dia 04 de setembro, novamente
no Kartódromo de Interlagos.
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