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USP retoma aulas presenciais para
imunizados dia 4 de outubro

Mortes por covid-19 caem 8%
e casos, 5%, informa boletim
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Regime de partilha rende 23%
mais petróleo à União no 1º semestre

www.jornalodiasp.com.br
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O total de barris de petró-
leo a que a União teve direito
nos contratos sob o regime de
partilha aumentou 23% no pri-
meiro semestre, na comparação
com o mesmo período do ano
passado. Os dados foram divul-
gados na sexta-feira (13) no Bo-
letim Mensal dos Contratos de
Partilha de Produção, pela Pré-
Sal Petróleo (PPSA), empresa
estatal gestora dos contratos. 

De janeiro a junho, a par-
cela da União somou 2 milhões
de barris de petróleo. A maior
contribuição foi do campo En-
torno de Sapinhoá, com 1,1

milhão de barris, enquanto a
Área de Desenvolvimento de
Mero produziu 945 mil barris
para a União. O terceiro cam-
po em produção é Tartaruga
Verde Sudoeste, que adicionou
apenas 2 mil barris ao total.

A União já recebeu 9,7 mi-
lhões de barris de petróleo des-
de que a produção nos cam-
pos em regime de partilha co-
meçou, em 2017. O Brasil tem
17 contratos em vigor no regi-
me de partilha, dos quais
Sapinhoá, Mero e Tartaruga
são os que já iniciaram a pro-
dução.                     Página 3

Violência contra mulheres
cresce em 20% das cidades

durante a pandemia
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,23
Venda:       5,24

Turismo
Compra:   5,20
Venda:       5,40

Compra:   6,17
Venda:       6,17

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

13º C

Sábado: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

25º C

13º C

Domingo: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Manhã Tarde Noite

23º C

14º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens e
chuva passageira
durante o dia. À
noite o tempo fica
firme.

Maverick Viñales não vai
participar da prova após
suspensão pela Yamaha

Granado continua forte na MotoE
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O segundo Grande Prêmio da
Áustria, a realizar-se neste do-
mingo começou bastante agita-
do. A Yamaha suspendeu o pilo-
to Maverick Viñales da prova,
alegando questões disciplinares
por parte do piloto. Algo que
poderia ser resolvido silencio-
samente dentro da equipe veio à
tona.   A fábrica dos três diapa-
sões informou, em comunicado
oficial que, após uma análise na
telemetria da moto de Viñales
foi verificado um inexplicável
comportamento do piloto na
prova do último domingo que
poderia causar sérios danos ao
motor de sua M1.       Página 7

SM Kart Competition
 quer manter

grid recorde na 5ª etapa

Os  grids das provas do SM
Competition sempre
ultrapassam os 20 pilotos
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Certame de Rental Kart de
maior sucesso do ano, o SM
Kart Competition vai disputar
a sua quinta etapa no sábado
(14), a partir das 16 horas, no
Kartódromo de Interlagos (São
Paulo/SP), com o objetivo de
novamente reunir mais de 200
pilotos, pois teve que ampliar
para 11 baterias em sua progra-
mação.                            Página 7

O Sertões 2021 já come-
çou. O prólogo que define a
ordem de largada para o primei-
ro trecho cronometrado da 29ª
edição do maior rali das Amé-
ricas foi realizado na sexta-fei-
ra (13) em Tibau do Sul (RN).
E na categoria carros, o resul-

Sertões começa com irmãos
separados por menos de um

segundo na liderança
tado teve campeão e vice de
2020 repetindo as mesmas
posições. Os irmãos Marcos
e Cristian Baumgart comple-
taram o percurso de 11 qui-
lômetros com tempos sepa-
rados por menos de um se-
gundo.                      Página 7

Depois de brilhar na etapa de
Utah do SKUSA Pro Tour, o piloto
paranaense Augustus Toniolo com-
pete neste fim de semana na tercei-
ra rodada do campeonato, desta vez
na cidade de New Castle Motors-
port Park, estado de Indiana, nos
Estados Unidos. Atualmente, ele é
o líder da categoria Micro e tem

Augustus Toniolo acelera
neste fim de semana no

SKUSA Pro Tour
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chance de trazer mais este títu-
lo para casa. “Nosso objetivo é
fazer um final de semana per-
feito, porque, embora a gente
esteja na liderança do campeo-
nato, nosso concorrente mais
próximo tem menos pontos a
descartar, o que nos deixaria na
segunda colocação.    Página 7

Crise do
clima ameaça

direitos
humanos,
diz Anistia

Internacional
Um relatório divulgado  na

sexta-feira (13) pela organiza-
ção não governamental
(ONG) Anistia Internacional
alerta que as mudanças cli-
máticas representam uma
crise de direitos humanos de
proporções sem preceden-
tes, ameaçando direitos ci-
vis, políticos, econômicos,
sociais e culturais das gera-
ções atuais e futuras. A ONG
destaca que essa crise mani-
festa injustiças enraizadas
nas sociedades e terá impac-
tos desiguais em diferentes
grupos populacionais.

“Quando os impactos das
mudanças climáticas atingem
um país ou uma comunidade,
seus efeitos colaterais po-
dem prejudicar seriamente a
garantia do direito a uma vida
digna, ameaçar uma série de
liberdades e, em muitos ca-
sos, até mesmo pôr em ris-
co a sobrevivência cultural
de povos inteiros”, afirma a
ONG.                            Página 3
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Em 483 cidades houve au-
mento de casos de violência
contra a mulher durante a covid-
19, que atingiu o Brasil em fe-
vereiro de 2020. O número
equivale a 20% dos 2.383 mu-

nicípios ouvidos pela nova edi-
ção da pesquisa da Confedera-
ção Nacional dos Municípios
(CNM) sobre a pandemia.

Em 269 (11,3%) municípios,
houve elevação nas ocorrências

de violência contra criança e
adolescente, em 173 (7,3%) fo-
ram registrados mais episódios
de agressão contra idosos, e em
71 (3%) contra pessoas com de-
ficiência.                       Página 4

Pelo quarto mês consecuti-
vo, a inflação das famílias de
renda muito baixa ficou acima
da inflação dos mais ricos. De
acordo com o Indicador de In-
flação por Faixa de Renda, di-
vulgado na sexta-feira (13)
pelo Inst i tuto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),
houve aumento da inflação na
margem de junho para julho
para todas as faixas de renda, só
que esse incremento foi maior

Inflação de julho aumenta
para todas as faixas de renda

para as famílias de renda muito
baixa (1,12%), contra 0,88%
das famílias de renda alta.

A economista Maria Andreia
Lameiras,  pesquisadora do
Ipea, disse à Agência Brasil que
a diferença para a parcela mais
pobre da população tem ocor-
rido porque os produtos que
têm subido muito nos últimos
meses são os que pesam mui-
to na cesta de consumo dos
mais pobres.                Página 3
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Fiocruz entrega 3 milhões
 de doses da vacina
AstraZeneca ao PNI

SP registra menos de 9 mil
internados por Covid-19
em UTIs após 263 dias

acima do nível



São Paulo
Jornal O DIA SP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2021PÁGINA 2

USP retoma aulas presenciais para
imunizados dia 4 de outubro

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 

A Universidade de São Pau-
lo (USP) vai retomar as aulas
presenciais a partir do dia 4 de
outubro para todos os professo-
res e alunos que estiverem imu-
nizados contra a covid-19. Se-
gundo a portaria publicada na
sexta-feira, (13) no Diário Ofi-
cial, são consideradas imuniza-
das as pessoas que receberam as
duas doses da vacina há pelo
menos 14 dias.

Para os funcionários e pro-
fessores que ainda não se vaci-
naram, a reitoria da USP estipu-

lou prazo de sete dias úteis para
que eles iniciem a vacinação.
Enquanto não estiverem imuni-
zados, não podem retornar ao
trabalho presencial, de acordo
com a portaria, para evitar risco
aos colegas.

As aulas da graduação vol-
tam, inicialmente de forma re-
mota, a partir de segunda-feira
(16). Na retomada das atividades
presenciais, a partir de outubro,
a reitoria recomenda que sejam
privilegiadas as atividades de la-
boratório ou de campo. As aulas

teóricas podem continuar de for-
ma remota.

Os professores e funcioná-
rios da USP também deverão
voltar ao trabalho presencial a
partir do dia 23.

Além da exigência de vacina-
ção, serão mantidos os protoco-
los de segurança sanitária, como
uso de máscaras e distanciamen-
to social de ao menos um metro.

Ao justificar o retorno ao
ensino e atividades presenciais,
a portaria do reitor Vahan Ago-
pyan aponta os diversos prejuí-

zos que o prolongamento das ati-
vidades de forma remota tem
causado. Segundo o texto, o afas-
tamento dos alunos, em vigor
desde março de 2020, pode cau-
sar prejuízos à formação e pre-
judica especialmente aqueles
que necessitam de apoio da ins-
tituição.

A reitoria argumenta ainda
que a situação tem causado a in-
terrupção das atividades de labo-
ratório e práticas, importantes
para a formação dos estudantes.
(Agência Brasil)

São Paulo vai adiantar aplicação da
segunda dose da vacina contra Covid-19

Moradores de São Paulo,
capital, que já tomaram a primei-
ra dose da vacina contra a covid-
19 há mais de 60 dias poderão
se inscrever em uma das 468
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) da cidade, a partir de se-
gunda-feira (16), para adiantar a
aplicação da segunda dose.

No caso da CoronaVac, o in-
tervalo mínimo é de 15 dias. A
vacinação com as doses remanes-
centes dependerá da disponibili-
dade ao fim de cada dia nas UBSs.

A medida será tomada por
conta da previsão de conclusão
da aplicação da primeira dose do
imunizante para adultos acima de
18 anos, prevista para domingo
(15), com a Virada da Vacina
Sampa, quando jovens de 18 a 21
anos serão vacinados durante 34
horas sem interrupção. São es-
peradas 600 mil pessoas dessa
faixa etária.

Lista de espera
Segundo informações da

Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS),  cada unidade de
saúde deverá organizar uma
lista de espera com os usuári-
os de sua área de abrangência,
que atendam aos critérios de
intervalo entre as doses, com
telefones para convocação do
público interessado.

Pode se inscrever quem
mora, estuda ou trabalha na
região da unidade. É neces-
sário apresentar comprovan-
te de residência no municí-

pio e documento de identifi-
cação com foto. As inscri-
ções podem ser realizadas
durante o horário de funcio-
namento das UBSs e o cha-
mado é realizado por ordem
de inscrição.

A chamada xepa existe
para que todas as ampolas
abertas sejam aproveitadas e
nenhuma dose viável do imu-
nizante seja desperdiçada,
conforme or ien tação  da
SMS. (Agência Brasil)

Procon-SP Ambiental realiza fiscalização
 para combater a venda de madeira ilegal

O Procon-SP Ambiental re-
alizou, na sexta-feira (13), sua
primeira fiscalização para com-
bater a venda de madeira ilegal e
incentivar práticas de consumo
sustentável em todo o Estado.
Criada na última quarta-feira
(11), a força-tarefa conta com a
participação da Polícia Militar
Ambiental, especialistas do Pro-
con-SP e agentes da Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambi-
ente (Sima).

Os trabalhos realizados pelo
grupo consistem em vistorias em
comércios de venda de corte de
madeira para verificar a proce-
dência da matéria-prima. Para
isso, foi realizada uma reunião
preparatória a fim de definir as
estratégias da ação.

“Será uma atuação integrada
voltada ao meio ambiente, fa-
zendo uma frente de combate ao
desmatamento irregular e clan-
destino que acontece no comér-
cio e no transporte. Sem dúvida
a força do Procon-SP e a ativi-
dade da polícia trarão bons re-
sultados ao Estado de São Pau-
lo”, destacou o coronel Paulo
Augusto Leite Motooka, coman-

dante da Polícia Militar Ambi-
ental do Estado de São Paulo.

“Na reunião operacional que
tivemos essa semana planeja-
mos essa primeira grande ope-
ração que será realizada em re-
gime de força-tarefa. As equipes
de fiscalização do Procon-SP,
que já atua em outras frentes,
junto com as equipes da Polícia
Ambiental, estão prontas para
fiscalizar”, afirmou o diretor
executivo do Procon-SP, Fer-
nando Capez.

Em 2020, a PM Ambiental
implantou um novo método de
fiscalização de madeira que in-
clui monitoramento, análise de
dados, inteligência policial e in-
tegração entre agências. Com
isso, a Instituição tem obtido
bons resultados em suas fiscali-
zações, o que permitiu apreen-
der cerca de 31 mil m³ de mate-
riais ilegais no primeiro semes-
tre deste ano.

Com a criação da força-tare-
fa, essa atividade será reforçada
e empresas que estiverem atuan-
do de forma ilegal serão puni-
das por meio do Procon-SP
Ambiental. “Essa madeira chega

a São Paulo e é revendida em
pontos de distribuição clandes-
tinos ou segue para o Porto de
Santos para ser embarcada para
Europa, Estados Unidos… A
Polícia Estadual Rodoviária irá
fazer operações de interceptação
dessas cargas e a Polícia Ambi-
ental, a Secretaria do Meio Am-
biente e o Procon-SP irão atuar
apreendendo carga, multando e
interditando estabelecimentos”,
explicou Fernando Capez.

Para que sejam feitas denún-
cias, o Procon-SP disponibiliza
um canal em seu site https://
www.procon.sp.gov.br/denuncia-
ambiental/.

Outras ações em defesa do
meio ambiente

Além do combate à oferta de
madeira ilegal, o Procon-SP
Ambiental atuará promovendo
práticas de consumo conscien-
te e defesa do meio ambiente.

Fornecedores serão incenti-
vados a expandir os pontos de
coleta de resíduos sólidos no
município de São Paulo e a cri-
ar ações para estimular os con-
sumidores a fazerem o descarte

adequado desses resíduos.
Para as empresas que assina-

rem termos de compromisso e
executarem as metas na integra-
lidade – como expansão de pon-
tos de coleta de produtos, incen-
tivos ambientais ao consumidor
e planos de comunicação para
divulgação de ações de consci-
entização ambiental – será con-
cedido o selo de compromisso
ambiental.

Serão oferecidos ainda cur-
sos e oficinas sobre política
ambiental e consumo sustentá-
vel pela equipe da Escola de Pro-
teção e Defesa do Consumidor
do Procon-SP. No site
www.procon.sp.gov.br os inte-
ressados terão acesso a conteú-
do sobre o tema. Assista a pri-
meira aula sobre Política Ambi-
ental e Consumo Sustentável,
ministrada pelo professor Te-
rence Trennepohl, doutor e mes-
tre em direito ambiental aqui:
ht tps: / /www.youtube.com/
watch?v=USPlMfERIts.

Também serão firmadas par-
cerias com organizações não
governamentais para fomentar
ações de consumo sustentável.

O estado de São Paulo re-
gistrou na sexta-feira (13)
8.785 pessoas internadas por
Covid-19. A última vez que SP
esteve com menos de 9 mil
hospitalizados pela doença ha-
via sido no dia 23 de novem-
bro de 2020, 263 dias atrás.

Entre o total de internações
de sexta-feira, 4.351 são em
enfermarias e 4.434 em leitos
de Terapia Intensiva. Além dis-
so, pela primeira vez no ano a
taxa de ocupação dos leitos de
Covid-19 em todo o território
está abaixo de 45%, sendo de

SP registra menos de 9 mil
internados por Covid-19
em UTIs após 263 dias

acima do nível
44,7% no estado e de 42,3%
na Grande São Paulo.

As quedas são reflexo do
avanço da campanha de vacina-
ção contra COVID-19 e das es-
tratégias de prevenção e en-
frentamento da doença.

O balanço acumulado da
pandemia totaliza 4.156.563
casos, sendo que 3.847.002
pessoas tiveram a doença e já
estão recuperadas, incluindo
433.868 que foram internadas
e receberam alta hospitalar.
Houve 142.199 mortes pela
doença.

Estado de SP atinge novo recorde na
vacinação com 680 mil doses diárias aplicadas

O Governo de São Paulo al-
cançou novo recorde na aplica-
ção de doses diárias da vacina
contra a COVID-19. A marca foi
atingida na quinta-feira (12),
com 680 mil doses aplicadas
nos 645 municípios. O ritmo da
vacinação segue acelerado e a
meta do Estado é proteger toda
população adulta com pelo me-
nos uma dose até a próxima se-
gunda-feira (16).

De acordo com os dados
disponíveis na plataforma Va-
cina Já, foram aplicadas na úl-

tima quinta-feira (12) 449.314
vacinas em primeira dose,
226.736 em segunda dose e
3.326 doses únicas.

Até as 10h10 de sexta-feira
(13), foram aplicadas
42.504.869 doses no estado de
São Paulo, sendo que 88,21% da
população com mais de 18 anos
foi imunizada com pelo menos
uma dose da vacina contra a Co-
vid-19. Além disso, 26,87% da
população geral do estado já es-
tão com o esquema vacinal com-
pleto, ou seja, tomaram duas

doses ou receberam uma vacina
de dose única.

A evolução diária da vacina-
ção em São Paulo pode ser
acompanhada no site do Vacinô-
metro (https://
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/
). O painel tem dados detalhados
sobre doses aplicadas por muni-
cípio, distribuição de doses,
ranking de vacinação, ranking de
aplicação das doses distribuídas,
evolução da aplicação de doses
e estatísticas gerais do PEI.

Após sucessivos adianta-

mentos do cronograma do PEI
(Plano Estadual de Imunização),
a campanha de vacinação pros-
segue em ritmo acelerado. A pre-
visão é de que a partir de 18 de
agosto seja iniciada a imuniza-
ção de jovens com idade entre
12 e 17 anos, iniciando-se por
aqueles com deficiência, co-
morbidades, gestantes e puér-
peras. Até a primeira quinzena
de setembro, todo o público
nessa faixa etária já deverá es-
tar vacinado com pelo menos
uma dose da vacina.

Conheça os dados de 2021 dos alunos
da rede estadual de São Paulo

Se a rede estadual de ensino
de São Paulo fosse um país a sua
população fosse composta pelos
estudantes esta nação fictícia
seria semelhante à do Uruguai
com 3,5 milhões de pessoas.

“Os estudantes são o coração
da Educação e das escolas. Eles
são os agentes transformadores
do futuro, por isso tudo que fa-
zemos dentro da Secretaria –
ações, programas e projetos –
temos que considerar como o
nosso aluno será afetado e qual
será o seu benefício” afirma o
secretário estadual da Educação
Rossieli Soares.

Para atender a todos esses

“cidadãos” são necessárias mais
de 5,4 mil escolas espalhadas por
todo o estado. Neste ‘Dia do Es-
tudante’ confira algumas curiosi-
dades sobre o perfil dos alunos:

– Dos 3,5 milhões: 2 milhões
são do ensino fundamental (anos
iniciais e anos finais) e quase 1,5
milhão do ensino médio;

– Destes, mais de 230 mil
são jovens e adultos matricula-
dos em cursos de Educação para
Jovens e Adultos (EJA) e Cen-
tro Estadual de Educação de Jo-
vens e Adultos (CEEJA);

– Mais de 40 mil alunos fa-
zem cursos de idiomas em 180
unidades do Centro Estudo de

Línguas (CEL);
– O estudante mais velho da

rede estadual na Diretoria de
Ensino (DE) de Caieiras e pos-
sui 87 anos;

– Porém a média geral de
idade é de 14 anos;

– A capital, composta por 13
DEs, possui o maior número de
estudantes por região: mais de
970 mil;

– Já Barretos é a menor re-
gião em número de alunos com
quase 17 mil;

– São Paulo possui 1,5 mil
alunos que estudam em escolas
localizadas em aldeias indígenas;

– Há 18 mil alunos estu-

dando em escolas dentro de
unidades prisionais em todo o
estado;

– Mais de 3 mil jovens que
cumprem medidas socioeduca-
tivas na Fundação Casa estudam
nas escolas estaduais que funci-
onam dentro das unidades.

“Ser estudante é um proces-
so muito especial, pois é a cer-
teza de não desistir dos sonhos,
sabendo que poderá transformar
a vida por meio da Educação!
Neste período tão desafiador da
pandemia, ser estudante se tor-
nou ainda mais importante para
seguir sempre em frente”, res-
saltou Rossieli.

CÂMARA (São Paulo)
Na bolsa de apostas do Parlamento paulistano, tá dando que o

vereador Faria de Sá não será cassado por ter falado que o Pitta
foi “preto de alma branca”

.
PREFEITURA (São Paulo)
92º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) inaugurou o que

pode rolar até 2024 : a Virada da Saúde (vacinação em massa) pra
jovens contra o mutante Covid 19

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Prisão do Jefferson - dono nacional do PTB - pode fazer com

que deputados Bolsonaristas se filiem em massa ou não se filiem
pra tentar reeleições em 2022

.
GOVERNO (São Paulo)
Quem segue apanhando do comunicador (tv) Datena é João

Doria (PSDB). Agora foi porque aglomerou-se com prefeitos em
evento no Palácio Bandeirantes

.
CONGRESSO (Brasil)
Deputada federal Joice não diz, mas tá indignada com a perí-

cia da Polícia do DF, que na prática diz que seus ferimentos fo-
ram “queda da sua altura corporal”

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro fala que governo é o mais judicializado da Histó-

ria, com Supremo, TSE e oposições jogando pra que não consiga
realizar nada até o final de 2022

.
PARTIDOS (Brasil)
O advogado e dirigente nacional do PTB, Roberto Jefferson

foi preso pela Polícia Federal, acusado de ser das “milícias virtu-
ais” que agem nas redes sociais

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Jurista Ives Gandra Martins disse pra coluna que o ministro

Alexandre Moraes (Supremo) errou ao dar aval pra PF prender
Jefferson : “Foi censua prévia”

.
HISTÓRIAS
Que ironia. Agosto é mês do desgosto na política brasileira,

desde o suicídio de Getúlio Vargas (criador do PTB em 1945) na
Presidência  em agosto (1954)

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

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

.
Twitter @cesarnetoreal



Regime de partilha rende 23%
mais petróleo à União no 1º semestre
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Crise do clima
ameaça direitos

humanos, diz Anistia
Internacional

Um relatório divulgado  na sexta-feira (13) pela organização
não governamental (ONG) Anistia Internacional alerta que as
mudanças climáticas representam uma crise de direitos huma-
nos de proporções sem precedentes, ameaçando direitos civis,
políticos, econômicos, sociais e culturais das gerações atuais e
futuras. A ONG destaca que essa crise manifesta injustiças en-
raizadas nas sociedades e terá impactos desiguais em diferentes
grupos populacionais.

“Quando os impactos das mudanças climáticas atingem um
país ou uma comunidade, seus efeitos colaterais podem prejudi-
car seriamente a garantia do direito a uma vida digna, ameaçar
uma série de liberdades e, em muitos casos, até mesmo pôr em
risco a sobrevivência cultural de povos inteiros”, afirma a ONG.

Para a Anistia Internacional, encarar a crise climática como
uma emergência de direitos humanos ajuda a mobilizar um
espectro maior de pessoas a demandar uma resposta dos go-
vernantes. Ao mesmo tempo, a ONG argumenta que, quando
os Estados não tomam medidas suficientes para evitar os da-
nos aos direitos humanos causados pelas mudanças climáti-
cas, eles violam obrigações pactuadas no direito internacional
sobre direitos humanos.

O relatório cita desastres ambientais recentes como ondas
de calor, incêndios florestais, tempestades tropicais e secas para
alertar que o nível atual do aquecimento global, com a tempera-
tura média 1,1ºC acima dos níveis pré-industriais, já traz impac-
tos devastadores. Segundo a Anistia Internacional, entre 2008 e
2018, 20,88 milhões de pessoas por ano tiveram que se deslocar
de seus países por eventos relacionados ao clima, e o problema
tende a se agravar se a temperatura continuar a subir.

“Esses eventos, combinados aos lentos impactos das mudan-
ças climáticas, como a elevação do nível do mar, afetam grave-
mente a garantia dos direitos humanos de milhões de pessoas”,
diz o relatório, que elenca uma série de prejuízos, como no di-
reito à alimentação, água potável e saneamento básico.

Desigualdades
A ONG tem como referência estudos de entidades internaci-

onais como o Organização das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO), que prevê um aumento de 20% na
fome e desnutrição até 2050, em razão das mudanças climáticas.
O relatório ressalta que indivíduos e grupos marginalizados ou
discriminados serão afetados de forma desproporcional.

A Anistia cita o exemplo das mulheres, explicando que “cos-
tumam ser confinadas a papéis e a empregos que as tornam mais
dependentes dos recursos naturais e, portanto, mais expostas aos
impactos climáticos”. Além disso, elas muitas vezes enfrentam
barreiras no acesso a recursos financeiros e técnicos e a propri-
edade de terra, o que prejudica sua capacidade de se adaptar às
mudanças climáticas.

Outro exemplo é dos povos indígenas, que dependem do am-
biente natural para seu sustento, moradia, medicina e identidade
cultural. Esses povos frequentemente vivem em áreas propensas
a desastres relacionados ao clima, devido a um histórico de ex-
propriações e remoções forçadas, e estão entre os grupos que
mais sofrem com os impactos das mudanças climáticas, avalia a
Anistia Internacional.

A ONG lembra também das pessoas com deficiências e ex-
plica que elas correm maiores riscos em situações de desastres
climáticos comparadas às pessoas sem deficiências. “Suas ne-
cessidades e vozes são geralmente negligenciadas nas estratégi-
as de redução de risco nos desastres”.

Recomendações
Diante das ameaças apontadas, o relatório traz uma série de

recomendações para Estados e empresas. No caso dos gover-
nos, a Anistia Internacional cobra a eliminação urgente das emis-
sões de gases de efeito estufa, além de medidas como a ajuda à
adaptação das pessoas afetadas pelas mudanças climáticas, ga-
rantias de que as ações de combate às mudanças climáticas se-
jam compatíveis com os direitos das pessoas, proporcionando
compensação por perdas e danos e assegurando o direito à infor-
mação, participação e reparação.

A ONG considera essencial a cooperação e a assistência in-
ternacionais e cobra que os países do G20 arquem com uma par-
te justa do problema, inclusive considerando as emissões histó-
ricas produzidas desde o início da Revolução Industrial.

Além de serem reguladas pelos Estados, as empresas tam-
bém devem assumir responsabilidades como reduzir emissões e
assegurar normas ambientais de direitos humanos em suas ope-
rações e nas cadeias que envolvem subsidiárias e fornecedores.
As corporações também devem se abster de pressionar gover-
nos pela perpetuação de uma economia baseada em carbono.

No caso das instituições financeiras, a ONG recomenda que
parem de financiar e investir em novos projetos, atividades e in-
dústrias que impulsionem a expansão dos combustíveis fósseis
e o desmatamento. (Agencia Brasil)

O total de barris de petróleo
a que a União teve direito nos
contratos sob o regime de par-
tilha aumentou 23% no pri-
meiro semestre, na compara-
ção com o mesmo período do
ano passado. Os dados foram
divulgados na sexta-feira (13)
no Boletim Mensal dos Con-
tratos de Partilha de Produção,
pela Pré-Sal Petróleo (PPSA),
empresa estatal gestora dos
contratos. 

De janeiro a junho, a parcela
da União somou 2 milhões de
barris de petróleo. A maior con-
tribuição foi do campo Entorno

de Sapinhoá, com 1,1 milhão
de barris, enquanto a Área de
Desenvolvimento de Mero
produziu 945 mil barris para a
União. O terceiro campo em
produção é Tartaruga Verde
Sudoeste, que adicionou ape-
nas 2 mil barris ao total.

A União já recebeu 9,7 mi-
lhões de barris de petróleo des-
de que a produção nos campos
em regime de partilha começou,
em 2017. O Brasil tem 17 con-
tratos em vigor no regime de
partilha, dos quais Sapinhoá,
Mero e Tartaruga são os que já
iniciaram a produção.

Os contratos também rende-
ram à União 28,5 milhões de
metros cúbicos de gás natural
nos primeiros seis meses de
2021, o que representa um
acréscimo de 51% em relação a
2020. As produções vieram de
Entorno de Sapinhoá e Tartaru-
ga Verde Sudoeste.

A arrecadação da União em
petróleo e gás natural no re-
gime de partilha é apenas uma
parcela dos 9,1 milhões de
barris de óleo e dos 51 mi-
lhões de metros cúbicos de
gás que esses contratos pro-
duziram no período.

A PPSA também divulgou
dados do mês de junho, em que
a produção média dos três con-
tratos foi de 54 mil barris de
petróleo por dia, um cresci-
mento de 47% que se deu com
o retorno da produção da Área
de Desenvolvimento de Mero
após a parada.

Já a média diária de produ-
ção nos dois contratos com
aproveitamento comercial do
gás natural foi de 253 mil m³/
dia no Entorno de Sapinhoá e
de 25 mil m³/dia no CPP do Su-
doeste de Tartaruga Verde.
(Agencia Brasil)

Atividade econômica tem alta de
1,14% em junho, diz Banco Central

A atividade econômica bra-
sileira registrou alta em junho
deste ano, de acordo com dados
divulgados na sexta-feira (13)
pelo Banco Central (BC). O Ín-
dice de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) apre-
sentou aumento de 1,14% em
junho de 2021 em relação ao
mês anterior, de acordo com os
dados dessazonalizados (ajusta-
dos para o período).

Até fevereiro, o IBC-Br vi-
nha apresentando crescimento,
após os choques sofridos em
março e abril do ano passado, em

razão das medidas de isolamen-
to social necessárias para o en-
frentamento da pandemia de co-
vid-19. Nos últimos quatro me-
ses, os resultados oscilaram.
Foram registrados recuos em
março (1,98%) e em maio
(0,55%) deste ano. Em abril,
houve crescimento de 0,90%.

Em junho, o IBC-Br atingiu
140,58 pontos. Na comparação
com junho de 2020, houve cres-
cimento de 9,07% (sem ajuste
para o período, já que a compa-
ração é entre meses iguais). No
acumulado em 12 meses, o in-

dicador também ficou positivo,
em 2,33%.

O índice é uma forma de ava-
liar a evolução da atividade eco-
nômica brasileira e ajuda o BC a
tomar decisões sobre a taxa bá-
sica de juros, a Selic, definida
atualmente em 5,25% ao ano. O
índice incorpora informações
sobre o nível de atividade dos
três setores da economia, a in-
dústria, o comércio e os servi-
ços e agropecuária, além do vo-
lume de impostos.

O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar ante-

cipar a evolução da atividade eco-
nômica. Entretanto, o indicador
oficial é o Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos no país), calcu-
lado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

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

Credibilidade fiscal permite juros
menores, diz presidente do BC

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos
Neto, disse na sexta-feira (13)
que o crescimento da inflação
no país foi influenciado, entre
outros fatores, pela desvaloriza-
ção do real e também pelo au-
mento no preço das commodi-
ties (produtos básicos com co-
tação internacional).

De acordo com Campos
Neto, esse movimento inflacio-
nário começou em 2020 e ainda
repercute neste ano. O presiden-
te do BC citou, além desses fa-
tores, a crise hídrica no país,
com aumento no preço das ban-
deiras tarifárias, além de efeitos
climáticos.

O mercado financeiro au-
mentou a projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) deste ano
de 6,79% para 6,88%. A previ-
são para 2021 está acima da meta
de inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, definida
pelo Conselho Monetário Naci-
onal (CMN), é de 3,75% para
este ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja,

o limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.

Ao avaliar a alta no preço das
commodities, o presidente do
BC disse que durante a pandemia
de covid-19 houve um aumento
natural, uma vez que as pessoas
ficaram mais tempo em casa e
passaram a consumir mais bens
dos que serviços, gerando uma
alta no preço de produtos e uma
diminuição no valor dos serviços.

Auxílio emergencial
Segundo Campos Neto, com

a retomada da atividade econô-
mica, há uma tendência de que
esse balanço se equalize. Po-
rém, ele disse que outros fato-
res podem interferir na inflação
e citou o auxílio emergencial
como um deles.

De acordo o presidente do
BC, o auxílio trouxe um “choque
de demanda” que se transformou
em consumo e impactou a infla-
ção de curto prazo, o que influiu
na decisão do BC de elevar a taxa
básica de juros, a Selic, definida
atualmente em 5,25% ao ano.

“Esse movimento de curto
prazo teve algum alastramento

na inflação. Então, entendemos
que era necessário um movimen-
to de ajuste para que essa infla-
ção não contamine o ambiente
inflacionário e não desancore as
expectativas”, disse ao participar
do 4º Encontro Folha Business,
transmitido pela internet.

Equilíbrio fiscal
Ao falar sobre a situação

econômica do país, o presiden-
te do BC disse que alguns seto-
res como o de serviços estão se
recuperando dos impactos da
pandemia. Mas acrescentou que
é impossível para qualquer BC
do mundo fazer o trabalho de
segurar expectativas de inflação
sem que o quadro fiscal esteja
sob controle.

Campos Neto disse que o
mercado projeta um crescimen-
to da economia de 5,3%, neste
ano, e que os números da dívida
bruta do país ficaram em cerca
de 80% do Produto Interno Bru-
to (PIB – soma de todos os bens
e serviços produzidos no país),
quase no mesmo patamar antes
da pandemia e abaixo da previ-
são de 100% feita por alguns

analistas.
Entretanto, ele avalia que há

“ruídos” no mercado financeiro
sobre o controle das contas pú-
blicas, o que tem levado a cor-
reção de preços de ativos, como
dólar e ações.

Ele citou o debate sobre o
pagamento dos precatórios, o
desenho do novo Bolsa Família e
o incentivo financeiro a setores
específicos da economia. “Esses
temas geraram um ruído onde o
mundo financeiro, os agentes eco-
nômicos passaram a ter uma per-
cepção ou, pelo menos, um risco
de que o fiscal não está melhoran-
do tanto e os preços corrigiram
em relação a isso”, disse.

Segundo Campos Neto, o
país tem que passar uma mensa-
gem de credibi lidade fiscal para
que o BC possa atuar com um ní-
vel de juros mais baixo. “A coisa
mais importante em um país que
tem o nível de dívida que o Brasil
tem é passar uma mensagem de
credibilidade fiscal. É essa men-
sagem é que vai permitir o BC
fazer o trabalho com o menor ní-
vel de juros e maior eficiência”,
afirmou. (Agencia Brasil)

Inflação de julho aumenta para
todas as faixas de renda

Pelo quarto mês consecu-
tivo, a inflação das famílias
de renda muito baixa ficou
acima da inflação dos mais
ricos. De acordo com o In-
dicador de Inflação por Fai-
xa de Renda, divulgado na
sexta-feira (13) pelo Institu-
to de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), houve au-
mento da inflação na margem
de junho para julho para to-
das as faixas de renda, só que
esse incremento foi maior para
as famílias de renda muito baixa
(1,12%), contra 0,88% das fa-
mílias de renda alta.

A economista Maria Andreia
Lameiras, pesquisadora do Ipea,
disse à Agência Brasil que a di-
ferença para a parcela mais po-
bre da população tem ocorrido
porque os produtos que têm su-
bido muito nos últimos meses
são os que pesam muito na ces-
ta de consumo dos mais pobres.
“Você tem aí alimentos, energia
elétrica e gás de cozinha. Isso
tudo pressiona mais a inflação
dos mais pobres, porque o per-
centual da renda gasto com es-
ses itens é maior do que para os

mais ricos”.
Maria Andreia explicou que

o impacto da alta inflacionária
nos mais ricos acaba sendo me-
nor, porque o peso desses itens
consumidos na cesta dos mais
ricos é menor. Ela destacou tam-
bém que, em julho, houve queda
no preço dos planos de saúde
(1,4%) e isso contribuiu para
aliviar a inflação dos mais ricos.
“Por isso, deu essa diferença.”

Acumulado
No acumulado do ano até ju-

lho, a pesquisa mostra que o gru-
po que registrou a maior alta foi
o de famílias da classe média
baixa que recebem entre R$
2.471,09 e R$ 4.127,41 por
mês, para as quais a variação
atingiu 5% no ano.

Para o grupo de renda muito
baixa, que recebe até R$
1.650,50, a inflação de janeiro
a julho foi de 4,8%, enquanto
que para as famílias de maior
renda, que recebem por mês
mais de R$ 16.509,66, a infla-
ção acumulada alcançou 4,28%.

Maria Andreia informou que
o aumento se deve à alta de ali-

mentos, energia elétrica, gás de
cozinha, tanto em botijão como
encanado, gasolina, que pega um
pouco a classe média. “Quando
olhamos a classe média e mé-
dia-baixa, elas acabam tendo
uma inflação maior.”

Nos últimos doze meses,
vemos o retorno da inflação
mais alta para as famílias de ren-
da muito baixa (10,1%), a maior
desde 2016 (10,6%), enquanto
as famílias de renda alta têm in-
flação menor (7,1%). “O perío-
do de 12 meses ainda está mui-
to contaminado por alimentos”.
A pesquisadora do Ipea observou
que no segundo semestre de
2020, que está na conta de 12
meses, o grupo alimentos cres-
ceu muito, e isso afetou a cesta
dos mais pobres.

Para os mais ricos, não só os
alimentos pesam menos, como
também tem o efeito da pande-
mia. Como resultado das medi-
das de restrição e circulação
muito grandes, impostas pelas
autoridades para conter a disse-
minação do novo coronavírus, o
setor de serviços jogou muito
para baixo a inflação dos mais

ricos, com reflexos inclusive na
educação, que teve descontos de
mensalidades no segundo se-
mestre. “Além disso, gastos
com serviços pessoais e recre-
ação deram um alívio na infla-
ção dos mais ricos. Por isso, ela
fica mais alta para os mais po-
bres”, disse a economista.

Reajustes
Os reajustes que causaram

maiores  impactos em julho
para as famílias de renda mui-
to baixa foram os das tarifas de
energia elétrica (7,88%), gás
de botijão (4,17%), carnes
(0,77%), aves e ovos (2,84%),
leite e derivados (1,28%).

Para os mais ricos, o princi-
pal foco foram os reajustes da
gasolina (1,6%), das passagens
áreas (35,2%) e do transporte
por aplicativo (9,4%). Em 12
meses, a alta inflacionária para
as famílias de renda muito bai-
xa reflete as variações de 16%
dos alimentos no domicílio, de
20,1% da energia elétrica e de
29,3% do gás de botijão, sina-
liza a pesquisa do Ipea. (Agen-
cia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

INDÚSTRIAS J.B. DUARTE S.A.
CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54 NIRE 35.300.030.257

FATO RELEVANTE
Tendo em vista o disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei 6404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, Indústrias 
J.B Duarte S.A. (Companhia) vem informar que em Reunião do Conselho de Administração realizada na manhã do dia 
10 de agosto de 2021 conforme Ata tornada pública, foi eleito para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Filipe Fortes de 
Miranda Sá. O Sr. Filipe Fortes é graduado em Relações Internacionais pela PUC-Rio tendo concluído seu MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV-Rio. É fundador e atua desde 2007 como gestor da Fortes Equities, um Family Office destinado à 
gestão de ativos proprietários e consultoria corporativa à companhias familiares. Ao longo de sua trajetória profissional 
acumulou experiência como fundador, gestor, investidor e consultor de companhias em diversos setores, possuindo também 
experiência comercial no mercado financeiro e de investimentos tendo sido sócio de Corretora de Seguros e Escritório de 
Agentes vinculado à XP Investimentos onde participou de treinamentos promovidos pela própria companhia e por meio 
desta, de seguradoras como a Prudential. O novo Diretor Presidente foi eleito por influência de investidores independentes, 
sem qualquer relacionamento prévio com a companhia, seus administradores e controladores, e por isso representa o início 
da renovação completa do quadro administrativo bem como sua reestruturação financeira e estratégica. São Paulo, 14 de 
agosto de 2021. Atenciosamente, Edson Cordaro - Diretor de Relações com Investidores.



EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0015832-38.2021.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio
Salvetti D’Angelo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rosemeire Fernandes, CPF 099.575.648-11, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 18.414,28 (junho/2021), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0024382-19.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Yung Hee Bae, RG w292829H, CPF 126.299.238-94, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 54.370,24 (maio/2021), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS .
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2021.
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PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA PLANETA SECURITIZADORA S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) em circulação 
da 1ª Série da 7ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos 
termos do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª Série da 7ª Emissão de CRI da Emissora” (“Termo de 
Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no 
dia 02 de setembro de 2021, às 15 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na 
plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução 
Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as 
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a substituição da SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.657.675/0001-86 (“Atual Agente Fiduciário”), enquanto prestadora de serviços de 
agente fi duciário dos CRI, em razão da notifi cação de sua saída do mercado, pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima nº 2277, conjunto 202, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88 (“Novo Agente Fiduciário”), 
sendo certo que as atividades desempenhadas pelo Atual Agente Fiduciário permanecerão sendo desempenhadas 
regularmente até a sua efetiva substituição, conforme previsto no Termo de Securitização e na regulamentação da 
CVM em vigor; (ii) a substituição do Atual Agente Fiduciário como benefi ciário da garantia constituída no “Contrato 
de Penhor de Quotas em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em 30 de junho de 2014, e aditado em 22 de junho 
de 2015, 20 de julho de 2015, 12 de maio de 2020, pela Emissora; (iii) a substituição do Atual Agente Fiduciário como 
benefi ciário da garantia constituída no “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras 
Avenças”, celebrado em 20 de julho de 2015, pela Emissora; (iv) a substituição do Atual Agente Fiduciário como 
benefi ciário da garantia constituída na “Escritura de Garantia Hipotecária”, celebrado em 19 de abril de 2017, 
retifi cada em 21 de junho de 2017 e aditada em 19 de maio de 2020, pela Emissora; (v) a alteração da cláusula 9.6.2. 
do Termo de Securitização para exclusão da obrigação de comunicação prévia à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) em caso de substituição do Agente Fiduciário, em virtude da revogação desta obrigação da Instrução nº 28 
da CVM pela Instrução nº 17 da CVM; e (vi) autorizar a Emissora, em conjunto com o Atual Agente Fiduciário e o Novo 
Agente Fiduciário, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações desta Assembleia. A 
Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença dos Titulares de CRI que 
representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, 
serão necessários votos favoráveis de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI em circulação presentes na 
Assembleia de Titulares de CRI. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela 
Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocri@grupogaia.com.br e 
agentefi duciario@vortx.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: 
(a) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRI, ou caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade 
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua 
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou 
assinatura eletrônica; (b) demais participantes: b.1) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, 
acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia digitalizada de 
documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; e b.2) caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua 
foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a 
procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos 
termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o 
qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar 
exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e 
encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocri@grupogaia.com.br e 
agentefi duciario@vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação 
indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da 
Assembleia, os Titulares dos CRI que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima 
detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio 
do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição 
para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRI no ínterim da presente convocação e da Assembleia.

São Paulo, 12 de agosto de 2021.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

Viver Incorporadora e Construtora S.A. -  em Recuperação Judicial
CNPJ/MF 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão
Ficam convocados os titulares das Debêntures Não Conversíveis em Ações da Segunda Emissão de Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em
Recuperação Judicial (“Emissora”) para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”) que será realizada, em primeira convocação, em 15/09/2021,
às 10h, de modo parcialmente digital, presencialmente na sede do Agente Fiduciário na Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo-
SP, e por meio de sistema eletrônico, a distância, conforme informações gerais abaixo indicadas, para deliberar sobre: de modo parcialmente digital,
presencialmente na sede do Agente Fiduciário na Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo-SP, e por meio de sistema eletrônico,
a distância, conforme informações gerais abaixo indicadas, para deliberar sobre: (i) propostas de venda dos imóveis objeto das Matrículas nº 1.876,
nº 1.877 e nº 1.878 do Oficial de Registro, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Vinhedo/SP (“Imóvel”); (ii) liberação
de todas as garantias vinculadas a Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Segunda Emissão da Viver
Incorporadora e Construtora S.A., apesar do não recebimento das ações em dação em pagamento, por alguns dos debenturistas; (iii) pagamento
da remuneração do Agente Fiduciário; (iv) autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: (a) praticar todos os atos necessários 
à realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas; e 
(b) celebrar eventuais contratos, aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à implementação das deliberações
a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas; e, (v) outros assuntos de interesse da comunhão de Debenturistas. Informações Gerais: 
1. Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas deverão encaminhar até o dia útil anterior à data de
realização da Assembleia Geral de Debenturistas, ao Agente Fiduciário, para o e-mail agente@liminedtvm.com.br cópia dos seguintes documentos:
(a) documento de identidade do representante legal ou procurador; (b) caso o Debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de
Debenturistas e seja representado por um procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia Geral de
Debenturistas, obedecidas as condições legais; (c) caso o Debenturista seja pessoa jurídica, documentos de representação, incluindo contrato
social e/ou estatuto social e demais documentos de eleição dos diretores/administradores, devidamente atualizados, obedecidas as condições
legais. 2. No dia de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, os Debenturistas deverão se apresentar no local acima indicado com 30
(trinta) minutos de antecedência munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail. 
3. Alternativamente, em virtude dos impactos causados pela pandemia da COVID-19, incluindo as restrições impostas ou recomendadas pelas 
autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, o Agente Fiduciário disponibilizará, em caráter excepcional, sistema 
eletrônico para participação e votação remota, como alternativa para viabilizar a participação a distância dos Debenturistas na Assembleia Geral de
Debenturistas. 4. A participação e votação dos Debenturistas remotamente se dará por meio da plataforma digital Zoom Meeting (“Plataforma”),
devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via Zoom Meeting, os Debenturistas interessados devem entrar em
contato com o Agente Fiduciário no e-mail agente@liminedtvm.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando
o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma digital), indicados no item 1 das Informações Gerais deste Edital de Convocação,
em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da Plataforma. O acesso via Plataforma
estará restrito aos Debenturistas que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Debenturistas Credenciados”). 4.1 Por questões operacionais,
recomenda-se que os Debenturistas que tiverem interesse em participar da Assembleia Geral de Debenturistas via Plataforma, enviem e-mail e
documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia Geral de
Debenturistas, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia Geral de Debenturistas os
Debenturistas que o fizerem em até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos. 5. A alternativa à participação via
Plataforma é a participação presencial (observadas as restrições à circulação aplicáveis em virtude da COVID-19). Os convites individuais para
admissão e participação na Assembleia Geral de Debenturistas serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de
participação e os documentos na forma referida acima. 6. Os Debenturistas Credenciados que participarem via Plataforma de acordo com as
instruções do Agente Fiduciário serão considerados presentes à Assembleia Geral de Debenturistas, e assinantes da ata e do livro de presença, 
que se fará através da plataforma do Clicksign. 7. Este Edital e demais informações complementares sobre as regras e procedimentos de
participação via Plataforma, encontram-se disponível na rede mundial de computadores do Agente Fiduciário (www.liminedtvm.com.br), na sua
página na rede mundial de computadores da Emissora (www.ri.viverinc.com.br) e na página da rede Emissora na CVM (www.cvm.gov.br). Todos os
termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente aqui definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de
Emissão. São Paulo, 13/08/2021. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Edital de citação - Prazo de dias. Processo nº 1089995-03.2020.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o)Atlas Proj Tecnologia EIRELI, CNPJ 26.768.698/0001-83, Atlas Services Serviços de Suporte Administrativo e de 
Consultoria 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 Nilza Aparecida de Souza 
Robaina, objetivando RESCISÃO CONTRATUAL e 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, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os 
réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2021. 
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Violência contra mulheres cresce em
20% das cidades durante a pandemia

Nacional
Jornal O DIA SP
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Em 483 cidades houve au-
mento de casos de violência
contra a mulher durante a co-
vid-19, que atingiu o Brasil em
fevereiro de 2020. O número
equivale a 20% dos 2.383 mu-
nicípios ouvidos pela nova
edição da pesquisa da Con-
federação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM) sobre a pan-
demia.

Em 269 (11,3%) municípi-
os, houve elevação nas ocor-
rências de violência contra
criança e adolescente, em 173
(7,3%) foram registrados mais
episódios de agressão contra
idosos, e em 71 (3%) contra
pessoas com deficiência. Em
outras 1.684 cidades (70,7%),
as prefeituras não receberam
mais denúncias de violência
contra esses segmentos.

Somados, os percentuais
de cidades onde houve acrés-
cimo de casos de agressão
contra diferentes segmentos
chegam a 41,9% dos municí-
pios ouvidos no estudo. É a
primeira vez que a pesquisa

da CNM sobre a covid-19, re-
alizada semanalmente, trata
de casos de violência.

Vacinação
Do total  de prefei turas

consultadas quanto à vacina-
ção contra a covid-19, 59
(2,5%) ainda não saíram da
faixa etária dos 40 a 44 anos,
239 (10%) estão imunizando
pessoas de 35 a 39 anos, 508
(21,3%) situam-se na faixa
etária de 30 a 34 anos, 677
(28,4%) encontram-se na fai-
xa de 25 a 29 anos e 883
(37,1%) já estão aplicando va-
cinas em pessoas de 18 a 24
anos.

O levantamento identifi-
cou 235 cidades que preten-
dem obrigar os servidores a
se vacinar . O total representa
18,5% de 1.269 prefeituras
consu l tadas .  Out ras  962
(75,8%) responderam que não
têm esse propósito, enquan-
to 72 (5,7%) não responde-
ram.

Das  que  mani fes ta ram

essa intenção, 124 pretendem
instaurar processo adminis-
trativo contra os funcionári-
os que se recusarem, 23 que-
rem exonerar quem se negar,
77 ainda não definiram puni-
ções e 28 relataram outras
consequências.

Entre as prefeituras que já
tornaram a imunização de ser-
vidores municipais compulsó-
ria, estão as de Betim (MG),
Paraíso (TO) e São Paulo (SP).
Na capital paulista, a medida
foi instituída no último dia 7,
e aplica-se a servidores e fun-
cionários públicos municipais
da administração direta, indi-
reta, autarquias e fundações.
Quem se recusar a tomar uma
das vacinas incluídas no Pla-
no Nacional de Imunização e
não apresentar uma justifica-
tiva médica aceitável pode ser
exonerado.

Súmula do STF
Em Betim, no último dia 6,

quando a medida foi anunci-
ada, o prefeito Vittorio Medi-
ol i  jus t i f icou sua decisão
classificando como “descabi-
da” a postura de alguns ser-

vidores de não se vacinar.
“Já temos uma súmula do

Supremo Tribunal Federal
(STF) que diz que nenhuma
posição particular, convicção
religiosa, filosófica ou políti-
ca ou temor subjetivo do em-
pregado podem prevalecer so-
bre o direito de a coletivida-
de obter a imunização confe-
rida pela vacina prevista em
programa nacional de vacina-
ção”, afirmou Medioli, citan-
do, a seguir, que a obrigatori-
edade dos servidores visa ga-
rantir a segurança da popula-
ção, incluindo estudantes da
rede de ensino municipal.
Apenas os trabalhadores que
tiverem justificativa médica
para não tomar a vacina po-
derão deixar de fazê-lo.

Do total da amostra, 445
municípios disseram ter fica-
do sem vacina contra a covid-
19, o equivalente a 18,7%.
Outros 1.910 (80,2%%) não
informaram ter passado pelo
desabastecimento de imuni-
zantes. Na semana passada, o
índice de cidades que relata-
ram o problema era de 24,5%.

Quanto à imunização de

adolescentes, a grande maio-
ria das cidades (86,7%) res-
pondeu não ter previsão para
essa  medida .  Out ras  158
(6,6%) disseram que irão co-
meçar até o fim de agosto e
103 (4,3%) em setembro.

Das cidades que não rece-
beram imunizante, 415 (93,3%)
ficaram sem a primeira dose.
Em 88 (19,8%) dos municípi-
os sem vacinas foi registrada
a falta da segunda dose. A au-
sência da primeira e da se-
gunda dose pode ser conco-
mitante.

Casos e mortes
Entre os municípios, em

912 (38,3%) houve redução
do número de casos de covid-
19, em 275 (11,5%) não houve
novos casos, em 776 (32,6%),
as ocorrências se mantiveram
estáveis e em 381 (16%) ocor-
reu aumento.

Em 1.477 cidades (62%)
não foram anotados novos
óbitos, em 429 (18%) a situa-
ção se manteve estável, em
272 (11,4%) houve queda e
em 160 (6,7%) foi detectado
aumento das vidas perdidas.

Em 88 cidades (3,7%), já
foram identificados casos da
variante Delta.  Em outras
2.122 (89%) não foram detec-
tados pacientes com esse tipo
de variação do coronavírus.

Distanciamento e aulas
presenciais

O levantamento da CNM
mostrou, também, que 1.416
(59,4%) das cidades adotam
alguma forma de medida de
distanciamento ou restrição
de horário das atividades não
essenciais.

Outras 922 (38,7%%) res-
ponderam não ter usado este
recurso durante a pandemia.
Na semana anterior , o índice
de cidades com medidas de
restrição era de 62,3%.

Sobre a volta às aulas pre-
senciais, 1.924 prefeituras
(80,7%) adotaram ou adota-
rão modelo híbrido com com-
binação entre atividades em
sala de aula e virtuais, 176
(7,4%) optaram por aulas so-
mente  p resenc ia i s  e  127
(5,3%) não têm previsão so-
bre o retorno às atividades
presenciais.  (Agencia Brasil)

O Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Bio-Man-
guinhos/Fiocruz) entregou na
sexta-feira (13) ao Programa
Nacional de Imunizações (PNI)
3 milhões de doses da vacina
AstraZeneca contra covid-19.

Com 22 semanas de entre-
gas ininterruptas, a Fiocruz já
produziu e entregou 80,5 mi-
lhões ao Ministério da Saúde e
viabilizou a chegada ao país de
4 milhões de doses produzidas
no Instituto Serum, na Índia.

Na entrega desta semana,

Fiocruz entrega 3 milhões de
doses da vacina AstraZeneca

ao PNI
233 mil doses foram enviadas
diretamente ao estado do Rio
de Janeiro, onde ficam a sede
da fundação e a fábrica do ins-
tituto.

A Fiocruz ressalta que Bio-
Manguinhos permanece com
capacidade de produção su-
perior à de disponibilização do
ingrediente farmacêutico ati-
vo (IFA) importado para a for-
mulação das vacinas e aguar-
da a confirmação de novos
embarques do insumo ainda
para o mês de agosto.  (Agen-
cia Brasil)

As mortes causadas pela
pandemia da covid-19 caíram 8%
na Semana Epidemiológica 31,
de 1º a 7 de agosto, em compa-
ração com a semana anterior. As
informações estão no mais re-
cente Boletim Epidemiológico
do Ministério da Saúde sobre a
covid-19.

Na SE 31, autoridades de
saúde registraram 6.382 pesso-
as que não resistiram à covid-
19, enquanto o boletim epide-
miológico do Ministério da
Saúde na semana anterior trou-
xe 6.922 óbitos.

O resultado representa uma
continuidade da queda da curva
de mortes. A média móvel de mor-
tes na SE 31 ficou em 912, voltan-
do a um índice abaixo dos 1 mil
óbitos diários, retomando o pa-
tamar da virada do ano.

Os novos casos da covid-19
confirmados por autoridades de
saúde tiveram queda de 5% na
semana do levantamento. Nes-
se período, foram registrados
233.924 novos diagnósticos
confirmados, contra 347.321 da
semana anterior. A média móvel
de casos - total no período divi-
dido por sete dias - ficou em
35.332.

O resultado da SE 31 marca a
continuidade da trajetória de re-
dução da curva de casos. A dimi-
nuição dos novos diagnósticos
positivos da covid-19 foi iniciada
em março, com um revés na SE 13.

Estados
Na semana de 1º a 7 de agos-

to, três estados tiveram incre-
mento de casos, dois mais o Dis-

Mortes por covid-19
caem 8% e casos, 5%,

informa boletim
trito Federal ficaram estáveis e 21
tiveram redução. Os crescimen-
tos mais fortes ocorreram no Rio
de Janeiro (50%) e Acre (21%).
As quedas mais efetivas se de-
ram em Roraima (40%) e Paraíba
(31%).

No caso de novos óbitos, o
número de estados com aumen-
to do índice foi de 12 mais o DF,
enquanto outros cinco ficaram
estáveis e nove tiveram menos
novas mortes em relação ao
balanço da semana anterior. Os
maiores incrementos acontece-
ram no Rio Grande do Norte
(93%) e Acre (67%). As reduções
mais efetivas foram registradas
no Paraná (44%) e Piauí (26%).

Mundo
O Brasil foi a segunda nação

com mais novos óbitos na sema-
na, atrás da Indonésia (11.479);
em seguida vêm a Rússia (5.391),
os Estados Unidos (3.561) e a
Índia (3.511). Quando considera-
dos números absolutos, o Brasil
segue na segunda posição, atrás
dos Estados Unidos (616.718).
Quando consideradas as mortes
por 1 milhão de habitantes, o Bra-
sil fica na quinta colocação.

O Brasil foi o quarto país com
mais novos casos nesta sema-
na. Acima estão Estados Uni-
dos (761.275), Índia (278.631) e
Irã (248.102). Considerando os
casos acumulados, o Brasil fica
na terceira posição, atrás dos
EUA (35,7 milhões) e Índia
(31,9 milhões). Na comparação
proporcional por 1 milhão de
habitantes, o Brasil ocupa a 16ª
posição. (Agencia Brasil)

INSS cria serviço para monitorar
atendimento presencial nas agências

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) criou o ser-
viço “Supervisão das APS - Re-
torno Gradual e Seguro”, pro-
cedimento interno para monito-
rar o retorno do atendimento
presencial em suas agências. A
portaria foi publicada  na sexta-
feira (13) no Diário Oficial da

União.
As supervisões serão realiza-

das bimestralmente, com prazo
de 30 dias, enquanto durarem as
condições de enfrentamento da
pandemia de covid-19. Elas de-
verão acontecer durante o horá-
rio de atendimento, com o objeti-
vo de verificar os fluxos e proce-

dimentos realizados pelos servi-
dores e segurados.

De acordo com a portaria, o
acompanhamento deverá ser exe-
cutado por servidor designado
pelo Serviço/Seção de Atendi-
mento do INSS juntos às unida-
des e, excepcionalmente, pelo
gerente da agência ou por pes-

soa por ele designada. As enti-
dades de representação dos ser-
vidores podem ser convidadas
para acompanhar as supervisões.

A portaria entra em vigor
em 1º de setembro, e o primeiro
ciclo de supervisões acontece-
rá de 1º a 31 de outubro. (Agen-
cia Brasil)
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Data, hora, local: 04.08.2021, 09hs, na sede, Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 
09, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Luis Phili-
pe Camano Passos; Secretária: Thais de Castro Monteiro. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre: (i) a 1ª emissão de 213.500 debêntures simples, em 3 séries (“Emissão”), não conversí-
veis em ações, dos quais: (a) 80.000 debêntures correspondem ao valor total das Debêntures 
da 1ª série (“Debêntures Sêniores Primeira Série”); (b) 80.000 debêntures correspondem ao 
valor total das Debêntures da 2ª série (“Debêntures Seniores Segunda Série” e, em conjunto 
com as Debêntures Sêniores Primeira Série, as “Debêntures Seniores”), sendo elas da espé-
cie com garantia real e fi dejussória adicional, para distribuição pública, com esforços restritos 
(“Oferta Restrita”), e (c) 53.500 Debêntures, não conversíveis em ações, da 3ª série, da espé-
cie subordinada, para colocação privada (“Debêntures Subordinadas” e “Colocação Privada”, 
respectivamente; sendo as Debêntures Sêniores e as Debêntures Subordinadas, em conjunto, 
as “Debêntures”), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”), tota-
lizando o montante de R$213.500.000,00, sendo R$160.000.000,00 correspondentes ao valor 
total das Debêntures Sêniores e R$53.500.000,00 correspondentes ao valor total das Debên-
tures Subordinadas, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de De-
bêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 3 Séries, sendo a 1ª e 2ª Séries da Espécie 
com Garantia Real e Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos, 
e a 3ª Série da Espécie Subordinada, para Colocação Privada, da Travessia & Delta Securitiza-
dora de Créditos Mercantis S.A.” (“Escritura de Emissão”) a ser celebrado entre a Companhia, 
a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição fi nan-
ceira organizada de acordo com as leis do Brasil, com domicílio em São Paulo/SP, Rua Joa-
quim Floriano, nº 1052, sala 132, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-
34, na qualidade de agente fi duciário, representando a comunhão de titulares das Debêntures 
(“Agente Fiduciário”), Delta Indústria Cerâmica Ltda., sociedade limitada com sede em Rio 
Claro/SP, na Rodovia Rio Claro-Piracicaba Km 07, s/ nº, Assistência, CNPJ/ME 
47.595.893/0004-65, na qualidade de cedente dos Direitos Creditórios (“Cedente” ou “Delta 
Cerâmica”) e, ainda, na qualidade de fi adores, Delta Administração e Participações 
Ltda., sociedade limitada com sede em Rio Claro/SP, na Rua 9 conjunto, nº 500, sala 8, Cida-
de Jardim, CNPJ/ME 73.166.175/0001-47 (“Delta Participações”), Colibri Administração e 
Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
na Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, loja 1, térreo, Condomínio New Orleans Residence, 
Água Verde, e CNPJ/ME 22.970.745/0001-16 (“Colibri”); Alessia Administração e Partici-
pações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na 
Rua 9 Conjunto, nº 500, sala 7, Cidade Jardim, CNPJ/ME 18.722.241/0001-00 (“Alessia”, 
quando em conjunto com a Delta Cerâmica, a Delta Participações e a Colibri “Fiadores Pessoa 
Jurídica” e cada qual, individual e indistintamente, como “Fiador Pessoa Jurídica”); Luiz Or-
tigosa brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com a Sra. Conceição 
(conforme defi nido abaixo), engenheiro civil, RG 3.656.170-8, CPF 437.582.828-53, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, Alameda Jau, nº 1477, apartamento 151, prédio A, Jardim Pau-
lista (“Sr. Luiz”); Conceição Aparecida Pastori Ortigosa, brasileira, casada sob o regime 
de comunhão parcial de bens com o Sr. Luiz, empresária, RG 7.801.448-7, CPF 797.174.038-72, 
residente e domiciliada em São Paulo/SP, Alameda Jau, nº 1477, apartamento 151, prédio A, 
Jardim Paulista (“Sra. Conceição”); Luiz Antonio Ortigosa, brasileiro, solteiro, engenheiro 
de produção, RG 44.651.158-6, CPF 327.028.828-03, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
Alameda Jau, nº 1477, apartamento 151, prédio A, Jardim Paulista (“Sr. Luiz Antonio”); e Ana 
Liene Ortigosa, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens com Chafi c An-
dré Mattar Mucare, administradora de empresas, RG 32.542.980-7, CPF 300.710.808-05, resi-
dente e domiciliada em São Paulo/SP, na Alameda Jau, nº 1477, apartamento 151, prédio A, 
Jardim Paulista, CEP 01420-005 (“Sra. Ana” e, quando em conjunto com Sr. Luiz, Sra. Concei-
ção e Sr. Luiz Antônio, “Fiadores Pessoa Física”, sendo os Fiadores Pessoa Física quando em 
conjunto com os “Fiadores Pessoa Jurídica”, os “Fiadores”); (ii) a aprovação da outorga da 
Cessão Fiduciária (conforme abaixo defi nido) pela Companhia, em garantia ao fi el, pontual e 
integral pagamento das Obrigações Garantidas no âmbito da Emissão; (iii) a autorização para 
a Diretoria da Companhia: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicá-
veis às Debêntures, às Garantias, à Oferta Restrita e à Colocação Privada e celebrar todos os 
Documentos da Emissão e praticar todos os atos a ela relacionada, incluindo, mas não se li-
mitando, à Escritura de Emissão, ao “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com Es-
forços Restritos de Distribuição, sob o Regime Misto de Colocação, da 1ª Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 3 Séries, sendo a 1ª e a 2ª Séries da Espécie 
com Garantia Real e Fidejussória Adicional, e a 3ª Série da Espécie Subordinada, para Colo-
cação Privada, da Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.” a ser celebra-
do entre a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”); e o “Instrumento 
Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras 
Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Oliveira Trust Servicer 
S.A. sociedade por ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida das Améri-
cas, nº 3.434, bloco 7, sala 202, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.150.453/0001-20, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu(s) 
representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identifi cado(s) na respectiva página de 
assinaturas do presente instrumento (“Agente Administrativo” e “Contrato de Cessão Fiduciá-
ria”, respectivamente) e (b) praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessá-
rios para efetivar a Emissão. Deliberações: Após leitura, análise e discussão da matéria 
constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem res-
salvas, aprovar o quanto segue: (i) a celebração da Escritura de Emissão, por meio do qual a 
Companhia emitirá as Debêntures, que contará com as seguintes características: (a) Destina-
ção dos Recursos: Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão serão 
destinados à aquisição, pela Companhia, de Direitos Creditórios de titularidade da Cedente, 
de acordo com os termos e condições acordados entre as partes no Contrato de Cessão e em 
cada Termo de Cessão. Complementarmente, os recursos obtidos por meio da Emissão pode-
rão ser destinados a outros propósitos relacionados com a Emissão, conforme a Ordem de 
Alocação de Recursos. Os Direitos Creditórios serão cedidos à Companhia nos termos do Con-
trato de Cessão e/ou do Termo de Cessão e/ou do Termo de Substituição, sendo os Direitos 
Creditórios adquiridos pela Companhia devidamente identifi cados no Contrato de Cessão, em 
cada Termo de Cessão e em cada Termo de Substituição. (b) Garantias: Serão constituídas, 
para assegurar o cumprimento das Obrigações Garantidas, as seguintes Garantias: (i) Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, será constituí-
da a cessão fi duciária sobre: (a) os Direitos Creditórios Vinculados; (b) sobre Conta Centraliza-
dora e (c) os Investimentos Permitidos, tudo conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciá-
ria; (ii) Alienação Fiduciária de Ações emitidas pela Companhia, nos termos do Contrato de 
Alienação Fiduciária de Ações; e (iii) garantia fi dejussória, na forma de Fiança, prestada pelos 
Fiadores, exclusivamente em favor dos Debenturistas titulares das Debêntures Sêniores, re-
presentados pelo Agente Fiduciário. (c) Número da Emissão: As Debêntures representam a 1ª 
emissão de debêntures da Companhia. (d) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a 
data de emissão das Debêntures será o dia 12.08.2021 (“Data de Emissão”). (e) Forma, Tipo e 
Conversibilidade e Comprovação da Titularidade das Debêntures: (i) as Debêntures Sêniores 
serão simples, nominativas, escriturais, sem a emissão de cautelas ou certifi cados, e não se-
rão conversíveis em ações de emissão da Companhia. Para todos os fi ns e efeitos de direito, 
a titularidade das Debêntures Sêniores será comprovada pelo extrato da conta de depósito 
das Debêntures Sêniores emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como 
comprovante de titularidade das Debêntures Sêniores o extrato expedido pela B3, em nome 
de cada Debenturista, quando esses títulos estiverem custodiados eletronicamente na B3; e 
(ii) as Debêntures Subordinadas serão simples, nominativas, sem a emissão de cautelas ou 
certifi cados, e não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. Para todos os fi ns 
e efeitos legais, a titularidade das Debêntures Subordinadas será comprovada mediante re-
gistro no Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Companhia, o qual deverá ser apre-
sentado ao Agente Fiduciário sempre que for solicitado no prazo de até 5 dias da solicitação. 
(f) Espécie: As Debêntures Sêniores serão da espécie com garantia real e com garantia adi-
cional fi dejussória, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures Su-
bordinadas serão da espécie subordinada. (g) Colocação: As Debêntures Seniores serão obje-
to de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 
de janeiro de 2009, conforme alterada, sob o regime de melhores esforços de colocação para 
a totalidade das Debêntures Sêniores, com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos 
a serem defi nidos no Contrato de Distribuição. As Debêntures Subordinadas serão objeto de 
Colocação Privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores ou intermediação de 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. (h) Valor Total da 
Emissão: O valor total da Emissão será de R$213.500.000,00 na Data de Emissão (“Valor Total 
da Emissão”), dos quais: (i) R$80.000.000,00 correspondem ao valor total das Debêntures Pri-
meira Série (“Valor Total das Debêntures Primeira Série”), (ii) R$80.000.000,00, correspondem 
ao valor total das Debêntures Segunda Série (“Valor Total das Debêntures Segunda Série”); e 
(iii) R$53.500.000,00 correspondem ao valor total das Debêntures Terceira Série (“Valor Total 
das Debêntures Terceira Série” e, em conjunto o Valor Total das Debêntures Primeira Série e 
o Valor Total das Debêntures Segunda Série, “Valor Total da Emissão”). (i) Quantidade de De-
bêntures: Serão emitidas 213.500 Debêntures, das quais: (i) 80.000 Debêntures Sêniores Pri-
meira Série no âmbito da Oferta Restrita; (ii) 80.000 Debêntures Sêniores Segunda Série, no 

âmbito da Oferta Restrita; e (iii) 53.500 Debêntures Subordinadas. (j) Valor Nominal Unitário: 
O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 na Data de Emissão (“Valor No-
minal Unitário”). (k) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento 5 
(cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 12.08.2026 (“Data de 
Vencimento”). (l) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nomi-
nal Unitário das Debêntures Sêniores Primeira Série e das Debêntures Sêniores Segunda Sé-
rie não serão atualizados monetariamente. (m) Remuneração das Debêntures: (i) sobre o Va-
lor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Sêniores Primeira Sé-
rie, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalente a variação acumulada de 
100% da Taxa DI, acrescida de um percentual (spread) ou sobretaxa de 5,35% ao ano, base 
252 Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures Primeira Série”); (ii) sobre o Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Sêniores Segunda Série, confor-
me o caso, incidirão juros remuneratórios equivalente a variação acumulada de 100% da Taxa 
DI, acrescida de um percentual (spread) ou sobretaxa de 5,35% ao ano, base 252 Dias Úteis 
(“Remuneração das Debêntures Segunda Série”); e (iii) as Debêntures Subordinadas não fa-
rão jus ao recebimento de qualquer remuneração. As Debêntures Subordinadas receberão o 
saldo do fl uxo de recursos disponível na Conta Centralizadora, nos Investimentos Permitidos 
e/ou em Direitos Creditórios Vinculados, conforme aplicável, após o resgate integral das De-
bêntures Sêniores e o pagamento das Despesas (“Remuneração das Debêntures Subordina-
das”). (n) Pagamento da Remuneração das Debêntures: Ressalvadas as hipóteses de Amorti-
zação Extraordinária Obrigatória e/ou Resgate Antecipado Total e/ou Resgate Antecipado To-
tal Obrigatório das Debêntures Sêniores e/ou do Vencimento Antecipado das Debêntures, nos 
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures Sêniores 
Primeira Série e das Debêntures Sêniores Segunda Série serão pagas em parcelas trimes-
trais, a partir da Data de Emissão das Debêntures, sem carência, sendo a primeira em 
12.11.2021, os demais pagamentos devidos sempre no mesmo dia a cada trimestre, e a últi-
ma na Data de Vencimento das Debêntures Sêniores Primeira Série e das Debêntures Sênio-
res Segunda Série, respectivamente, conforme cronograma a ser defi nido na Escritura de 
Emissão. (o) Amortização Programada das Debêntures Sêniores Primeira Série: (i) o saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures Sêniores Primeira Série, conforme o caso, será amor-
tizado trimestralmente, a partir do 15º (décimo quinto) mês, inclusive, contados da Data de 
Emissão, em parcelas e consecutivas, conforme cronograma a ser defi nido na Escritura de 
Emissão (“Data de Pagamento da Amortização Programada das Debêntures Sêniores”); e (ii) o 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Sêniores Segunda Série, conforme o caso, 
será amortizado trimestralmente, a partir do 42º mês, inclusive, contados da Data de Emissão, 
em parcelas consecutivas, conforme cronograma a ser defi nido na Escritura de Emissão 
(“Data de Pagamento da Amortização Programada das Debêntures Seniores”). (p) Amortiza-
ção Programada das Debêntures Subordinadas: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debên-
tures Subordinadas será amortizado em uma única parcela na Data de Vencimento Debêntu-
res Subordinadas, observadas a Ordem de Alocação de Recursos e a preferência, prioridade e 
subordinação previstas na Escritura de Emissão (“Amortização Programada das Debêntures 
Subordinadas” e “Data de Pagamento da Amortização Programada das Debêntures Subordi-
nadas”, respectivamente). (q) Encargos Moratórios: Caso a Companhia deixe de efetuar 
quaisquer pagamentos de quaisquer quantias devidas aos Debenturistas nas datas a serem 
defi nidas nos Documentos da Operação tais pagamentos devidos e não pagos continuarão su-
jeitos à eventual remuneração incidente sobre os mesmos e fi carão sujeitos, ainda, a: (a) ju-
ros de mora de 1%, calculados de forma pro rata die, sobre o valor devido em atraso, e (b) mul-
ta compensatória de 4%, incidente sobre as quantias em atraso. Os encargos moratórios ora 
estabelecidos incidirão sobre o montante devido e não pago desde o efetivo descumprimento 
da obrigação respectiva até a data do seu efetivo pagamento, independentemente de aviso, 
notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial. (r) Aquisição Facultativa: A Companhia 
renuncia expressamente à faculdade prevista no artigo 55, § 3º, da Lei das S.A., sendo veda-
da a aquisição facultativa das Debêntures pela Companhia; (s) Amortização Extraordinária 
Obrigatória: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Sêniores, conforme o caso, de-
verá ser amortizado extraordinariamente pela Companhia, observado o limite de 98% do Va-
lor Nominal Unitário das Debêntures Sêniores, caso seja verifi cado: (a) um Evento de Acelera-
ção e até que seja verifi cado o Evento de Desaceleração correspondente, a serem previstos na 
Escritura de Emissão; e/ou (b) nas demais hipóteses a serem previstas na Escritura de Emis-
são e no Contrato de Cessão; (t) Resgate Antecipado Obrigatório: O saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures Sêniores, acrescido da Remuneração das Debêntures Sêniores e dos 
eventuais Encargos Moratórios incidentes, deverá ser integralmente resgatado pela Compa-
nhia e/ou pelos Fiadores, com o consequente cancelamento da totalidade das Debêntures Sê-
niores, nas seguintes hipóteses: (a) na Data de Pagamento das Debêntures Sêniores em que 
o montante total de recursos disponíveis na Conta Centralizadora e/ou nos Investimentos Per-
mitidos para pagamento das Debêntures Sêniores, observada a Ordem de Alocação de Recur-
sos seja sufi ciente para o resgate integral de todas as Debêntures Sêniores; e/ou (b) na ocor-
rência dos Eventos de Resolução a serem previstos na Escritura de Emissão; (u) Vencimento 
Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão serão 
consideradas antecipadamente vencidas na ocorrência das hipóteses a serem descritas na 
Escritura de Emissão, observados os eventuais prazos de cura, quando aplicáveis (“Evento de 
Vencimento Antecipado”); e (v) Demais Características da Emissão: As demais características 
da Emissão serão aquelas especifi cadas na Escritura de Emissão. (ii) a outorga da cessão fi -
duciária, em garantia do correto, fi el, pontual e integral cumprimento das Obrigações Garan-
tidas, oriundas das Debenturistas Sêniores, observada, em qualquer hipótese, a prioridade e 
subordinação previstas na Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária, a Compa-
nhia, em caráter irrevogável e irretratável, cede e aliena fi duciariamente aos Debenturistas 
Sêniores, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos do artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, 
de 14.07.1965, conforme alterada (“Lei nº 4.728/65”), com a redação que lhe foi dada pelo ar-
tigo 55 da Lei nº 10.931, de 2.08.2004, conforme alterada (“Lei nº 10.931/04”), dos artigos 
1.361 e seguintes Lei nº 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), dos artigos 
18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20.11.1997, conforme alterada (“Lei nº 9.514/97”), das demais dis-
posições pertinentes da Lei nº 10.931/04 e das demais disposições legais aplicáveis, a pro-
priedade fi duciária, o domínio resolúvel e a posse indireta (permanecendo a Companhia com 
a posse direta) de todos os direitos da Companhia (presentes ou futuros) sobre (“Cessão Fidu-
ciária”): (a) a totalidade dos direitos creditórios performados, presentes e futuros, de titulari-
dade da Companhia, adquiridos, por esta última, da Cedente, nos termos do “Instrumento Par-
ticular de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios sem Coobrigação e Outras 
Avenças”, celebrado entre a Cedente e a Emissora, com interveniência anuência do Agente Fi-
duciário e do Agente Administrativo (“Contrato de Cessão”), incluindo a totalidade dos res-
pectivos acessórios, frutos e rendimentos, tais como atualização monetária, juros remunera-
tórios, reajustes monetários, serviços, tarifas, taxas, encargos moratórios, multas, penalida-
des, privilégios, seguros, indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais en-
cargos contratuais e legais (“Direitos Creditórios Vinculados”); (b) a conta corrente de titulari-
dade da Companhia, mantida junto ao Banco Depositário, na agência nº [=], sob o nº [=], exclu-
sivamente associada à Emissão, incluindo todos e quaisquer direitos referentes a valores de-
positados (ou a serem recebidos ou depositados), seja a que título for, independentemente de 
onde se encontrarem, inclusive em trânsito ou em fase de compensação bancária, por meio da 
qual será constituído, incluindo, mas não limitado, o Fundo de Reserva (“Conta Centralizado-
ra” e “Direitos Creditórios Conta Centralizadora”, respectivamente); e (c) todos e quaisquer in-
vestimentos realizados com recursos disponibilizados na Conta Centralizadora, de acordo com 
a Ordem de Alocação de Recursos, que deverão ser aplicados em (a) certifi cados de depósito 
bancário, que possuam liquidez diária, emitidos pelo Banco Autorizado no qual esteja domici-
liada a Conta Centralizadora, e/ou (b) quotas de fundos de investimento de renda fi xa, admi-
nistrados e/ou geridos pelo Banco Autorizado no qual esteja domiciliada a Conta Centraliza-
dora, e/ou por sociedades integrantes de seu conglomerado fi nanceiro, que tenham classifi -
cação pela ANBIMA como “fundos simples”, “fundos referenciados DI” ou “fundos sobera-
nos”, cuja meta de rentabilidade seja atrelada à Taxa DI, com liquidez diária, que invistam ex-
clusivamente em títulos públicos federais pós-fi xados atrelados à Taxa SELIC ou operações 
compromissadas emitidas pelo Banco Autorizado no qual esteja domiciliada a Conta Centrali-
zadora lastreadas em títulos públicos federais pós-fi xados atrelados à Taxa SELIC (“Investi-
mentos Permitidos”, sendo os Direitos Creditórios Vinculados, os Direitos Creditórios Conta 
Centralizadora e os direitos sobre os Investimentos Permitidos, adiante designados em con-
junto “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”). (iii) a autorização para a Diretoria da 
Companhia: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis às Debên-
tures e celebrar todos os documentos e praticar todos os atos a elas relacionados, incluindo, 
mas não se limitando, à Escritura de Emissão, aos instrumentos que venham a formalizar as 
Garantias Reais e ao Contrato de Distribuição; e (b) praticar todos os atos e celebrar todos os 
documentos necessários para efetivar a Emissão das Debêntures e a constituição das Garan-
tias, conforme o caso. Ficam também ratifi cados os atos eventualmente praticados até a pre-
sente data, pela Diretoria da Companhia, relacionados à Emissão. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 04.08.2021. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira Ltda. e o Sr. Vi-
nicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Luis Philipe Camano Passos - Presidente e Thais 
de Castro Monteiro - Secretária.

Travessia & Delta Securitizadora de Créditos Mercantis S.A. - CNPJ/ME 41.719.223/0001-90 - NIRE 35300567382
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04.08.2021

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1013323-
95.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado
de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANA FERREIRA
DOS SANTOS BRITO, Brasileira, Casada, Analista
Contábil, RG 27.599.382-6, CPF 176.223.688-57,
com endereço à Avenida Albert Bartholome, 242,
Jardim das Vertentes, CEP 05541-000, São Paulo -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Editora Cered Centro de Recursos
Educacionais Limitada, alegando em síntese: A
requerente é credora de R$ 1.273,12 (dez/2018)
decorrente do Contrato de compra e venda de material
didático de 2014. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetue o pagamento no valor de R$1.273,12 (dez/
2018), acrescido de 5% do valor da causa à título de
honorário advocatícios. 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 julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 01 (UM)
MÊS. PROCESSO Nº. 0001883-20.2021.8.26.0010.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Antônio da Costa, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Custódio Manuel Campos Trindade
Cabrita, CPF 703.452.141-70, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito de R$ 21.403,43 (junho de 2021),
devidamente atualizado, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29
de julho de 2021.

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66 e das normas complementares do S.F.H, nos termos do artigo 15
da RD 08/70 e artigos 19 e 21 da Lei nº 8.004 de 14/03/1990, e pelo credor exeqüente
a dar prosseguimento e promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 14/08/2021 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências deverá entrar em contato com a
EMGEA através do telefone 0800-717-7742 ou pelo site www.emgea.gov.br, ou através
do telefone nº 11-2791-2274.

Contrato: 806890012612-7 - SED: 776 - CREDOR: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA -  AGENTE: COMPANHIA HIPOTECARIA  PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): RAIMUNDO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RG. 1.104.589-SSP/BA, CPF: 091.164.005-34. Imóvel
sito à: AVENIDA NOVE DE JULHO, Nº 1.021, APARTAMENT O Nº 92, 10º PAVIMENTO
OU 9º ANDAR DO EDIFÍCIO ANTILHAS, 17º SUBDISTRITO - BELA VISTA, SÃO
PAULO/SP.

São Paulo, 14/08/2021.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

14, 17 e 18/08/2021

Rumo Malha Oeste S.A.
CNPJ/MF nº 39.115.514/0001-28 - NIRE nº 35.300.156.200 - Companhia Aberta - Categoria B

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada às 9h00min do dia 17/05/2021, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º Andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP. Mesa: 
João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária. Presenças: Totalidade. Deliberações tomadas por
unanimidade dos presentes: Aprovar a destituição, nesta data, do (i) Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, do cargo de Presidente do Conselho
de Administração, (ii) Sr. Darlan Fábio De David, do cargo de Membro Titular do Conselho de Administração, ao qual a Companhia agradece os
valiosos serviços prestados. Em decorrência da vacância mencionada acima e nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976: Eleger o Sr. Daniel
Rockenbach, RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/ME nº 465.817.230-53, com endereço profissional a Rua Emilio Bertolini, nº 100, Curitiba/PR, 
ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; Eleger a Sra. Fernanda Verzenhassi Sacchi, RG 324223250/SSP/SP, e CPF/ME
nº 315.642.998-80, com endereço profissional a Rua Emilio Bertolini, nº 100, Curitiba/PR, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração. 
Consignar que, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM 367/02, os Conselheiros eleitos acima declaram não existir
qualquer vedação que os impeça de exercer as funções de administrador da Companhia, tomando posse em seu cargo mediante termo lavrado no
livro próprio e arquivado na sede da Companhia. Em observância às deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da
Companhia, com mandato a expirar na AGO de 2024, será composto pelos Srs. Daniel Rockenbach como Presidente do Conselho de
Administração, Fernanda Verzenhassi Sacchi como Membro Titular do Conselho de Administração, José Luiz Ximenes como Membro Titular
Representante dos Empregados do Conselho de Administração e Manoel Messias dos Santos Membro Suplente Representante dos Empregados
do Conselho de Administração. Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. Eduardo Pellegrina Filho, ao cargo de
Diretor de Gente, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados, o qual permanecerá no cargo até o dia 31/05/2021. Em razão do item 
5.4 acima e, em observância ao disposto no Artigo 22, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente,
Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, resolvem os Conselheiros: Conduzir o Sr. Daniel  Rockenbach, RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/MF
nº 465.817.230-53, para as funções de Diretor Operações. Eleger o Sr. Darlan Fábio De  David, RG nº 70.749.088-02 SSP/RS e CPF 
nº 915.062.129-72, para as funções de Diretor de Suprimentos, Projetos e Segurança. Eleger o Sr. Pedro Marcus Lira Palma, RG nº 4421053 SSP/
PE e no CPF nº 018.547.764-01, para as funções de Diretor Comercial. Adicionalmente, a Companhia informa que os Diretores ora eleitos (i) são
domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato a expirar na
Assembleia Geral Ordinária de 2023, conforme previsão do artigo 16, §2º, do Estatuto Social; e (iii) tomam posse, nesta data, em seu cargo
mediante termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei 
nº 6.404/76. Em observância as deliberações do item acima, consignar que a eleição do Sr. Daniel  Rockenbach retroage a data de 23/03/2021, com
a consequente ratificação de todos os atos por ele praticados. Consignar que, em razão das deliberações acima, que a Diretoria da Companhia,
com mandato a expirar na AGO de 2023, será composta pelos Srs. João Alberto Fernandez de Abreu, como Diretor Presidente, Ricardo Lewin,
como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Darlan Fabio De David, como Diretor de Suprimentos, Projetos e Segurança, Pedro
Marcus Lira Palma como Diretor Comercial e Daniel Rockenbach como Diretor de Operações. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. São
Paulo, 17/05/2021. Mayara Cardoso da Silva - OAB/PR 70.532 - Secretária e Advogada. JUCESP nº 368.071/21-2 em 02/08/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

MOSCATU EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 08.885.524/0001-19  NIRE: 35300342844

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
SENHORES ACIONISTAS: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V.Sas as 
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, da empresa Moscatu Empreendimentos Sa. Agradecemos 
a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas.
São Paulo, 31 de Dezembro de 2016. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RENATA ROSSI CUPPOLINI RODRIGUES
DIRETORA

PERSIO LUIZ CARELI DE CARVALHO
GERENTE CONTÁBIL E FISCAL CRC 1SP 274576/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)

Ativo 2016 2015
 Circulante 5.297.163,79 7.284.690,10
 Caixa e equivalentes de caixa 237.164,18 296.098,15
 Títulos e valores mobiliários - 390.202,08
 Contas a Receber de Clientes 1.354.632,19 2.625.313,64
 Imóveis a comercializar 3.689.995,31 3.957.704,12
 Impostos a recuperar 15.372,11 15.372,11
 Não circulante 31.989.013,77 28.372.852,72
 Contas a Receber de Clientes 537.206,31 307.113,64
 Depósitos judiciais 31.150,63 36.745,24
 Partes Relacionadas 31.420.656,83 28.028.993,84
 Total do ativo 37.286.177,56 35.657.542,82
Passivo 2016 2015
 Circulante 7.193.418,37 5.723.001,94
 Contas a pagar por aquisição de terrenos        16.872,24 16.872,24
 Impostos e contribuições a recolher 37.902,93 93.844,95
 Outras contas a pagar 1.448.140,23 -
 Dividendos a pagar 5.690.502,97 5.612.284,75
 Não circulante 127.138,52 203.574,87
 Impostos e contribuições diferidos  127.138,52 203.574,87
 Patrimônio líquido 29.965.620,67 29.730.966,01
 Capital Social 1.000,00 1.000,00
 Reserva de Lucros 29.964.420,67 29.729.766,01
 Reserva legal 200,00 200,00
 Total do passivo 
 e patrimônio líquido 37.286.177,56 35.657.542,82

2016 2015
Receita Líquida 770.989,76 3.091.769,67
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços (313.454,11) (549.077,41)
Lucro Bruto 457.535,65 2.542.692,26
Receitas (Despesas): Administrativas (5.341,59) (25.304,98)
Outras Receitas ou Despesas (11.082,58) 8.428.498,20
Lucro antes das receitas 
 e despesas financeiras 441.111,48 10.945.885,48
Receitas financeiras 30.645,00 29.814,19
Despesas financeiras (141.556,94) 2.195.539,28
Resultado Financeiro (110.911,94) 2.225.353,47
Resultado antes do I.R. e da C.S. 330.199,54 13.171.238,95
I.R. e da C.S. Corrente (52.307,93) (160.015,66)
I.R. e da C.S. Diferido 34.981,27 75.736,39
Lucro líquido do exercício 312.872,88 13.086.959,68

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros

Reser-
va legal Total

Saldos em 31/12/2014 1.000,00 19.914.546,25 200,00 19.915.746,25
Lucro líquido do exercício             - 13.086.959,68 - 13.086.959,68
Distribuição de divi-
dendos Obrigatória - (3.271.739,92) - (3.271.739,92)
Saldos em 31/12/2015 1.000,00 29.729.766,01 200,00 29.730.966,01
Lucro líquido do exercício             - 312.872,88 - 312.872,88
Distribuição de divi-
dendos Obrigatória - (78.218,22) - (78.218,22)
Saldos em 31/12/2015 1.000,00 29.964.420,67 200,00 29.965.620,671. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a incorporação 

imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda. 2.  
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 
11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados 

pelos órgãos reguladores. 3. Os Estoques são avaliados ao custo de constru-
ção ou aquisição, e são inferiores ao valor realizável líquido. 4. A carteira de 
clientes é representada por clientes objeto da venda de imóveis e possui a 
garantia do próprio imóvel objeto da venda. 5. O capital social subscrito e 
integralizado é representado por 1.000 ações, no valor de R$ 1,00 cada uma.

Augustus Participações S/A
CNPJ nº 51.548.691/0001-01 - NIRE nº 35.300.003.535

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2021, às 16:00 horas, na sede social da Augustus Participações S/A, na Rua
Líbero Badaró, 377 - 27º andar - conjunto 2704 (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: compareceram,
identificaram-se e assinaram o livro de Presença os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital votante. Convocação: 
dispensada na forma do artigo 124 parágrafo 4º da Lei nº 6404/76, considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade.
Composição da Mesa: Presidente: o acionista Nilton Molina; Secretária: a acionista Sara Molina. Ordem do Dia: Aprovar a distribuição
de dividendos aos acionistas. Deliberação: Deliberaram os acionistas presentes, à unanimidade, pela aprovação da distribuição de
dividendos, no montante de R$ 9.310.000,00 (nove milhões e trezentos e dez mil reais), proporcionalmente às suas participações no
capital social, provenientes dos recursos disponíveis na Reserva de Lucros da Companhia e, que, portanto, já foram objeto de apreciação
por parte da Administração, cumprindo com as obrigações legais e aquelas fixadas em seu Estatuto Social. Outrossim, deliberaram os
acionistas que a ordem de pagamento dos dividendos será realizada até o dia 05 de maio de 2021. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a presente no livro próprio que vai assinada pelo
Senhor Presidente, por mim Secretária, e pelos demais acionistas presentes. São Paulo, 12 de abril de 2021. - a) Presidente: Nilton
Molina, Secretária: Sara Molina; Acionistas: Nilton Molina; Sara Molina, Helder Molina e Mônica Molina. Declaramos para os devidos fins
que, a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 12 de abril de 2021. Nilton Molina - Presidente da Mesa;
Sara Molina - Secretária. JUCESP nº 358.980/21-5 em 28/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Site Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.388.178

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Site Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) convocados, nos termos do Estatuto Social 
da Companhia, da Lei 6.404/76 e do Manual de Registro de Sociedade Anônima aprovado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho 
de 2020, para se reunirem, por meio de videoconferência, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a realizar-se no dia 
26 de agosto de 2021, às 09:30h, para analisar e deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: Em sede de Assembleia 
Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social da findo em 31 de dezembro de 2020, documentos que foram devidamente publicados no “Diário Oficial do Estado de São 
Paulo” e no jornal “O Dia” em edições de 23 de junho de 2021, às fls. 48 e 7, respectivamente; b) Deliberar sobre proposta da administração 
da Companhia para a destinação do resultado econômico da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e Em 
sede de Assembleia Geral Extraordinária: c) Eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; Instruções Gerais:
(i) O Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020, bem como os documentos referentes aos demais itens da Ordem do Dia da AGOE a que se refere o presente Edital 
de Convocação, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Adicionalmente, tendo em vista que a publicação dos 
documentos a que se refere o item “a” do presente Edital de Convocação foi realizada até 1 mês antes da data marcada para a realização da 
AGOE, fica dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/1976; (ii) Aos acionistas que se fizerem representar 
por meio de procurador, solicita-se o envio dos documentos comprobatórios de representação, a saber: (a) o instrumento de mandato, 
devidamente assinado, com firma reconhecida; e (b) uma cópia autenticada do documento de identidade ou da carteira da Ordem dos 
Advogados do Brasil do representante indicado; e (iii) cópia do contato/estatuto social vigente, com evidência de registro perante a Junta 
Comercial competente, acompanhado do documento de eleição do representante legal que comparecerá à assembleia geral (quando se tratar 
de pessoa jurídica) com evidência de registro perante a Junta Comercial competente, com 24 horas de antecedência da realização da AGOE 
visando a comprovação da legitimidade da representação exercida; e (iii) A participação dos acionistas se dará por meio de videoconferência, 
desde que possuam condições técnicas para se manifestarem. São Paulo, 10/08/2021. João Antonio Zogbi Filho - Presidente do Conselho 
de Administração.

Jornal
ODIASP
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Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 24 de Agosto de 2021 - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, CEP 04530-001, re-
gistrada no Número de Identifi cação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), nos termos 
do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Socie-
dades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2021, às 
11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, CEP 04538-133 (“AGE”), a fi m de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) autorização 
para a administração da Companhia realizar a abertura de capital da Companhia e submissão do pedido de registro 
de emissor de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) autorização 
para a administração da Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do 
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), incluindo, sem limitação, 
a autorização para a submissão (a) do pedido de listagem da Companhia na B3; e (b) do pedido de admissão das ações 
ordinárias de emissão da Companhia à negociação no Novo Mercado; (iii) realização de oferta pública inicial de distri-
buição de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser registrada junto à CVM (“Oferta”); (iv) alteração do ende-
reço da sede social da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133; (v) aprovação (a) da reforma integral do estatuto social da Companhia 
para, dentre outros, (a.1) adaptá-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras 
previstas no Regulamento do Novo Mercado; (a.2) aprimorar as práticas de governança corporativa da Companhia; 
(a.3) incluir a previsão de limite de capital autorizado; (a.4) alterar a composição do número de membros do Conselho 
de Administração da Companhia; (a.5) refl etir a alteração do endereço da sede social da Companhia; bem como (b) da 
consolidação do estatuto social da Companhia; (vi) conversão, sob condição suspensiva da defi nição do preço por ação 
ordinária de emissão da Companhia no âmbito da Oferta, das ações preferenciais classes A, B e C de emissão da Com-
panhia em ações ordinárias de emissão da Companhia, de modo que a totalidade do capital social da Companhia seja 
composto somente por ações ordinárias, conforme requerido nos termos do Regulamento do Novo Mercado; (vii) au-
torização para que a administração da Companhia adote todas as medidas necessárias, incluindo, mas não se limitan-
do, à (a) obtenção do registro como emissor de valores mobiliários categoria “A” e do registro da Oferta, ambos peran-
te a CVM, e da autorização pela B3 para aderir ao Novo Mercado; e (b) aprovação de todos os termos e condições da 
Oferta aplicáveis à Companhia, incluindo a celebração de todos os contratos, documentos e atos relacionados à Ofer-
ta. Instruções e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacio-
nados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Somente pode-
rão tomar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência da AGE, nos termos do artigo 9º do estatuto social da Companhia. 3. O acionista ou seu 
representante legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionis-
ta que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documen-
tos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o por-
tuguês, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de 
cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, 
sejam depositados no escritório da Companhia localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim 
Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@
captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da 
data marcada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que intensifi cou medidas de proteção e higienização 
de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na AGE. Não obstante, solicita-se que, sendo possí-
vel, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que 
seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicio-
nais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São Paulo, 13 de agosto de 2021. 
Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema
de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A.

CNPJ 42.288.184/0001-87  - NIRE 35300570588 - Companhia Fechada
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.08.2021

1. Data, Hora e Local: 02.08.2021, às 16h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 4º andar, sala 08, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404/76 (“LSA”). 3. 
Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das 
acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira 
e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação com terceiro. 6. Deliberações: 
As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, conforme 
atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xi), por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Autorizar a lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; (ii) (a) tomar ciência do Contrato de 
Fornecimento de Material Rodante (“Contrato de Fornecimento”) fi rmado entre a CCR S.A., a RuasInvest Participações 
S.A e a Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. (“Alstom”) em 26/02/2021; (b) aprovar a celebração do 1º Termo 
Aditivo ao Contrato de Fornecimento para: (a) formalizar a cessão do contrato pela CCR e a RuasInvest à Companhia; 
(ii) formalizar a conversão do Preço Global do Contrato de Fornecimento para Reais; e (iii) retifi car o CNPJ da 
contratada; e (c) aprovar a futura formalização da inclusão da Secretaria de Transporte Metropolitanos (“Poder 
Concedente”) como interveniente anuente do Contrato de Fornecimento, conforme obrigação constante do Contrato 
de Concessão, tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia. 7. Encerramento: Nada mais a 
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos 
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º 
do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 02.08.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, 
Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A, pelo Sr. Luís Augusto Valença de 
Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifi co 
que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa 
- Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 381.161/21-3 em 10.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072025-34.2013.8.26.0100/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Alessandro Gatti, CPF 255.094.108-09, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Condomínio 
Residencial Unique contra Gatti Russo Ltda Apreag, CNPJ 08.242.772/0001-4, foi julgada procedente, condenando a ré ao 
pagamento de R$ 66.463,23 (abril/2021), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais 
cominações, sendo instaurado Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (nº 0021864-27.2019.8.26.0100) e 
incluído seu sócio Alessandro Gatti como terceiro interessado. Estando o sócio da executada em lugar ignorado, expediu-se 

acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o 
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2021.                                 B 14 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1101907-07.2014.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna 
Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Companhia Textil Santa Helena, Renato de Vivo, Leonor de Vivo,  
ALBERTO RENATO GIORGIO MARRANO, Esp. Salim Baracat, Maria de Jesus Xavier Baracat p/ inv. MARIA LÚCIA 
BARACAT VIEIRA, Esp. de RUTH SILVA FERNANDES, ALOYSIO FERNANDES, Antonio Agostinho, Carlos Roberto de 
Goes Pimentel, Sidnei Barbosa da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que José Martins de Carvalho e Soraia Santos Gonçalves ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua São José da Barra nº144 Jardim Três Marias São Paulo-SP, 

da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041251-79.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível,  
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc FAZ SABER a(o) Roselei Evangelina 
Pereira-ME, CNPJ 05.278.717/0001-13, na pessoa de seu representante legal e a Roselei Evangelina Pereira, CPF 115.622.148-02, que Pldevice 
Tecnologia Em Sistemas de Computadores Ltda, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 20.538,45 (dez/2016), 
referente ao inadimplemento da nota promissória no valor de R$ 17.536,82, oriunda do contrato de comodato para pontos de venda. Estando as 

valor em execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2021.                                  B 14 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0218454-26.2009.8.26.0100 O MM. Juiz 
de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Perci Afonso Walter, CPF 368.591.920-20, que CCAB Agro Ltda ajuizou uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 1.644.648,88 (julho/2018), referente ao inadimplemento 
do Contrato de Compra e Venda de Insumos Agrícolas Para Grande Produtor Rural. Estando o executado em lugar  
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que o executado em 03 dias pague o débito atualizado, nos termos do 
artigo 827 do Código de Processo Civil, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 

aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente,  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017313-72.2019.8.26.0007 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla 
Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Tereza Alves da Silva, CPF 203.988.568-
42 e Manoel Targino da Silva, CPF 672.192.848-53 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhes ajuizou ação de Reintegração/Manutenção de Posse, objeti-
vando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Hum, Prol 
da Rua Emilio Retrosi, 365  Q:A L:002 B:F AP: 34 - Jardim Marilu, Conjunto Habitacional SP (Guaianazes 
I  APOMI) (SH4  ICMS) São Paulo-SP, CEP 08371-360, alegando que os réus descumpriram o contrato 
entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A auto-
ra requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Estando os réus em local igno-
rado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem 
o feito, sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado cura-
dor 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 05 de agosto de 2021. 
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                                                       Leilão Extrajudicial do Banco do Brasil
                                                                 Leiloeiro Oficial: Uilian Aparecido da Silva - JUCESP: nº 958

                              Encerramento: 25/08/2021 - 10:30

                              OPORTUNIDADES ÍMPERDÍVEIS 

            CASAS E APARTAMENTOS EM SÃO PAULO
     APARTAMENTO DESOCUPADO 199M², MATRICULA Nº 63.164 - ARARAQUARA
     CASA EM MONGAGUÁ 135 M², MATRICULA Nº 12.890 - MONGAGUÁ

Leilão Extrajudicial

    CASA EM BOA VISTA 266,80 M², MATRICULA Nº 14.537 - PIRACAIA
    APARTAMENTO JD. MARAJO 43,99 M², MATRICULA Nº 174.742 - S. J. DO RIO PRETO
    APARTAMENTO PQ. DAS FLORES I 45 M², MATRICULA Nº 154.360 - S. J. DO RIO PRETO
                     OBS: Os imóveis que estiverem ocupados, a desocupação ficará por conta do arrematante.

     www.leiloesgold.com.br - Informações: (11) 2741-9515 ou contato@leiloesgold.com.br

Ativo 2016 2015
 Circulante 3.118.660,00 6.461.552,23
 Caixa e equivalentes de caixa 361,04 1.000,00
 Contas a Receber de Clientes 3.118.298,96 6.460.552,23
 Não circulante 58.909.695,82 54.019.670,22
 Contas a Receber de Clientes 1.359.633,97 801.042,24
 Partes Relacionadas 57.550.061,85 53.218.627,98
 Total do ativo 62.028.355,82 60.481.222,45
Passivo 2016 2015
 Circulante 10.459.180,07 10.083.478,46
 Fornecedores 29.199,88 -
 Impostos e contribuições a recolher 94.907,74 201.330,08
 Dividendos a pagar 10.335.072,45 9.882.148,38
 Não circulante 301.133,79 488.474,23
 Impostos e contribuições diferidos  301.133,79 488.474,23
 Patrimônio líquido 51.268.041,96 49.909.269,76
 Capital Social 1.000,00 1.000,00
 Reserva de Lucros 51.266.841,96 49.908.069,76
 Reserva legal 200,00 200,00
 Total do passivo e 
 patrimônio líquido 62.028.355,82 60.481.222,45

2016 2015
Receita Líquida 2.295.661,11 8.287.829,13
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços (81.249,00) (945.345,00)
Lucro Bruto 2.214.412,11 7.342.484,13
Receitas (Despesas): Administrativas (4.714,86) (181,44)
Lucro antes das receitas 
 e despesas financeiras 2.209.697,25 7.342.302,69
Receitas financeiras 34.454,03 31.039,21
Despesas financeiras (373.953,01) (228.067,36)
Resultado Financeiro (339.498,98) (197.028,15)
Resultado antes do I.R. e da C.S. 1.870.198,27 7.145.274,54
I.R. e da C.S. Corrente (144.238,79) (437.554,46)
I.R. e da C.S. Diferido 85.736,79 185.714,53
Lucro líquido do exercício 1.811.696,27 6.893.434,61

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2014 1.000,00 44.737.993,80 200,00 44.739.193,80
Lucro líquido do exercício                - 6.893.434,61 - 6.893.434,61
Distribuição de dividendos               - (1.723.358,65) - (1.723.358,65)
Saldos em 31/12/2015 1.000,00 49.908.069,76 200,00 49.909.269,76
Lucro líquido do exercício                - 1.811.696,27 - 1.811.696,27
Distribuição de dividendos              - (452.924,07) - (452.924,07)
Saldos em 31/12/2016 1.000,00 51.266.841,96 200,00 51.268.041,96

DIFUSA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 09.302.564/0001-53 NIRE: 35300350774

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as 
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, da empresa Difusa Empreendimentos Sa. Agradecemos 
a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. 
São Paulo, 31 de Dezembro de 2016. A Administração.

1. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a incorpora-
ção imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para reven-
da. 2.  As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 
11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas In-
terpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
homologados pelos órgãos reguladores. 3. Os Estoques são avaliados ao 

FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA
DIRETOR

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERSIO LUIZ CARELI DE CARVALHO
 GERENTE CONTÁBIL E FISCAL CRC 1SP 274576/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)

custo de construção ou aquisição, e são inferiores ao valor realizável líquido. 4. 
A carteira de clientes é representada por clientes objeto da venda de imóveis e 
possui a garantia do próprio imóvel objeto da venda. 5. O capital social subscrito 
e integralizado é representado por 1.000 ações, no valor de R$ 1,00 cada uma.

DIFUSA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 09.302.564/0001-53 NIRE: 35300350774

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as 
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, da empresa Difusa Empreendimentos Sa. Agradecemos 
a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. 
São Paulo, 31 de Dezembro de 2018. A Administração.

1. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a 
incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para revenda e a participação no capital de outras sociedades. 2. As 
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 
11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA
DIRETOR

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2018 E 2017 (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

31/12/2018 E 2017 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERSIO LUIZ CARELI DE CARVALHO
 GERENTE CONTÁBIL E FISCAL CRC 1SP 274576/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2018 E 2017 (EM REAIS)

(CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 3. A carteira de clientes é 
representada por clientes objeto da venda de imóveis e possui a garantia do 
próprio imóvel objeto da venda. 4. O capital social subscrito e integralizado é 
representado por 1.000 ações, no valor de R$ 1,00 cada uma.

2018 2017
Receita Líquida (15.964,98) 1.822.605,36
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços - (14.309,00)
Lucro (Prejuízo) Bruto (15.964,98) 1.808.296,36
Receitas (Despesas): Administrativas (2.002,30) (4.181,87)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (0,03) -
Lucro (Prejuízo) antes das 
 receitas e despesas financeiras (17.967,31) 1.804.114,49
Receitas financeiras 634,62 2.091,97
Despesas financeiras (45.481,48) (192.717,74)
Resultado Financeiro (44.846,86) (190.625,77)
Resultado antes do I.R. e da C.S. (62.814,17) 1.613.488,72
I.R. e da C.S. Corrente 3.678,88 (40.193,64)
I.R. e da C.S. Diferido 46.028,76 52.612,08
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (13.106,53) 1.625.907,16

Ativo 2018 2017
 Circulante 1.891.117,28 957.374,84
 Caixa e equivalentes de caixa 149,00 453,00
 Contas a Receber de Clientes 1.890.968,28 956.921,84
 Não circulante 61.658.616,82 62.665.903,82
 Contas a Receber de Clientes - 1.812.826,28
 Partes Relacionadas 61.658.616,82 60.853.077,54
 Total do ativo 63.549.734,10 63.623.278,66
Passivo 2018 2017
 Circulante 10.967.567,89 10.949.632,65
 Fornecedores 29.199,88 29.199,88
 Impostos e contribuições a recolher 196.818,89 178.884,25
 Dividendos a pagar 10.741.549,12 10.741.548,52
 Não circulante 107.800,41 186.172,96
 Impostos e contribuições diferidos  107.800,41 186.172,96
 Patrimônio líquido 52.474.365,80 52.487.473,05
 Capital Social 1.000,00 1.000,00
 Reserva de Lucros 52.473.165,80 52.486.273,05
 Reserva legal 200,00 200,00
 Total do passivo e 
 patrimônio líquido 63.549.734,10 63.623.278,66

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2016 1.000,00 51.266.841,96 200,00 51.268.041,96
Lucro líquido do exercício             - 1.625.907,16 - 1.625.907,16
Distribuição de dividendos          - (406.476,79) - (406.476,79)
Saldos em 31/12/2017 1.000,00 52.486.272,33 200,00 52.487.472,33
Prejuízo líquido do exercício        - (13.106,53) - (1W3.106,53)
Saldos em 31/12/2018 1.000,00 52.473.165,80 200,00 52.474.365,80

DIFUSA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 09.302.564/0001-53 NIRE: 35300350774

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as 
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, da empresa Difusa Empreendimentos Sa. Agradecemos 
a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. 
São Paulo, 31 de Dezembro de 2020. A Administração.

1. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a 
incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para revenda. 2. As demonstrações contábeis foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 
alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, 
nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos 

FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA
DIRETOR

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2020 E 2019 (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

31/12/2020 E 2019 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERSIO LUIZ CARELI DE CARVALHO
 GERENTE CONTÁBIL E FISCAL CRC 1SP 274576/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2020 E 2019 (EM REAIS)

reguladores. 3. A carteira de clientes é representada por clientes objeto da 
venda de imóveis e possui a garantia do próprio imóvel objeto da venda.
4. O capital social subscrito e integralizado é representado por 1.000 ações, 
no valor de R$ 1,00 cada uma.

Ativo 2020 2019
 Circulante 1.426.938,91 1.219.873,46
 Contas a Receber de Clientes 1.426.938,91 1.219.873,46
 Não circulante 55.042.759,12 55.133.979,77
 Partes Relacionadas 55.042.759,12 55.133.979,77
 Total do ativo 56.469.698,03 56.353.853,23
Passivo 2020 2019
 Circulante 3.974.762,90 3.887.226,57
 Fornecedores 29.199,88 29.199,88
 Impostos e contribuições a recolher 299.892,41 220.051,14
 Dividendos a pagar 3.645.293,95 3.637.598,89
 Adiantamento de clientes 376,66 376,66
 Não circulante 86.594,93 81.371,62
 Impostos e contribuições diferidos  86.594,93 81.371,62
 Patrimônio líquido 52.408.340,21 52.385.255,04
 Capital Social 1.000,00 1.000,00
 Reserva de Lucros 52.407.140,21 52.384.055,04
 Reserva legal 200,00 200,00
 Total do passivo e 
 patrimônio líquido 56.469.698,03 56.353.853,23

2020 2019
Receita Líquida 111.278,19 (81.963,11)
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços - (18.735,91)
Lucro (Prejuízo) Bruto 111.278,19 (100.699,02)
Receitas (Despesas):
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (77.024,50) -
Lucro (Prejuízo) antes das 
 receitas e despesas financeiras 34.253,69 (100.699,02)
Despesas financeiras - (149,00)
Resultado Financeiro - (149,00)
Resultado antes do I.R. e da C.S. 34.253,69 (100.848,02)
I.R. e da C.S. Corrente (1.083,01) (8.932,47)
I.R. e da C.S. Diferido (2.390,46) 20.669,73
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 30.780,22 (89.110,76)

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2018 1.000,00 52.473.165,80 200,00 52.474.365,80
Prejuízo do exercício - (89.110,76) - (89.110,76)
Saldos em 31/12/2019 1.000,00 52.384.055,04 200,00 52.385.255,04
Lucro líquido do exercício                - 30.780,22 - 30.780,22
Distribuição de dividendos              - (7.695,06) - (7.695,06)
Saldos em 31/12/2020 1.000,00 52.407.140,21 200,00 52.408.340,21

CONFIBRA HOLDING S.A.
CNPJ 11.423.768/0001-94

Demonstrações Financeiras dezembro - 2020

Balanço Patrimonial 2020 2019
63.812,09 274.393,39

Disponibilidades 4,60 4,60
Aplicações Financeiras 19.732,88 230.494,30
Imposto a Recuperar 44.074,61 43.894,49

62.603.460,23 54.312.048,22
62.603.460,23 54.312.048,22
62.667.272,32 54.586.441,61

830.726,14 663.584,60
Obrigações Fiscais 7,38 248,59
Dividendos a Pagar 830.718,76 663.336,01

- -
830.726,14 663.584,60 

61.836.546,18 53.922.857,01
Capital Social 26.889.280,00 26.889.280,00
Reserva Legal 1.930.788,18 1.493.567,78
Reserva de Lucros 33.016.478,00 25.540.009,23

62.667.272,32 54.586.441,61

2020 2019

Receitas (Despesas) Operacionais

Receitas (Despesas) Operacionais
(7.448,03) (12.199,87)

Resultado da Equivalência Patrimonial 8.751.412,01 6.986.960,55
8.743.963,98 6.974.760,68

Receitas Financeiras 2.579,35 11.372,60
Despesas Financeiras (1.516,36) (919,53)

1.062,99 10.453,07
8.745.026,97 6.985.213,75

Imposto de Renda e Contribuição Social (619,05) (2.729,43)
8.744.407,92 6.982.484,32

0,33 0,26
Controladores 26.889.280 26.889.280

2020
 8.745.027 

 (8.751.412)
Resultado Controladas avaliadas pelo MEP  (8.751.412)

 (421)
Diminuição Exigiveis Fiscais / Sociais  (241)
Aumento Impostos a Recuperar  (180)

 (619)
 (7.425)

 -   
 (203.336)

Pagamento de Dividendos  (663.336)
Recebimento de Dividendos  460.000 

 (210.761)
 230.499 

 19.737 
 (210.761)

Capital Social
2.2.1.01.01

26.889.280,00 1.144.443,56 19.569.985,14 47.603.708,70
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - 6.982.484,32 6.982.484,32
Reserva Legal - 349.124,22 (349.124,22) -
Dividendos Mínimos Obrigatórios 10% - - (663.336,01) (663.336,01)

26.889.280,00 1.493.567,78 25.540.009,23 53.922.857,01
26.889.280,00 1.493.567,78 25.540.009,23 53.922.857,01

Lucro (Prejuízo) do Exercício - - 8.744.407,92 8.744.407,92
Reserva Legal - 437.220,40 (437.220,40) -
Lucros Distribuídos - - (830.718,75) (830.718,75)

26.889.280,00 1.930.788,18 33.016.478,00 61.836.546,18

1.
-

2. As demonstrações contábeis 

contábeis adotadas no Brasil. 3. -

4. O capital Social no valor de R$ 26.889.280,00 esta repre-

Luiz Antônio Ruzza - Diretor

Diretoria
Contador

George Magno Santos - CRC 1SP218261/O-6

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 03/09/2021 - A partir das: 12:30 as 12:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo
comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus

companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 450 - Contrato: 1.1816.4122.008-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): 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,
SOLTEIRA, MAIOR, SECRETARIA, RG: 18.437.901-SP, CPF: 091.326.738-41. Imóvel
sito à: 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.
Contendo a área útil de 54,4820m2, a área comum coberta de 6,7384m2, área comum
descoberta de 23,7402m2, perfazendo a área total de 84,9606m2, e fração ideal de
0,185528757% no terreno do edifício, com direito ao uso de um local indeterminado
para estacionamento de automóvel de passeio.

São Paulo, 14 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

                                                  14/08, 24/08 e 03/09/2021

Ativo 2016 2015
 Circulante 1.808.080,87 6.014.216,69
 Caixa e equivalentes de caixa 500,00 1.000,00
 Contas a Receber de Clientes 1.806.056,17 6.013.216,69
 Impostos a recuperar 1.524,70 -
 Não circulante 59.613.143,26 52.043.980,20
 Contas a Receber de Clientes 3.080.488,55 2.169.177,39
 Partes Relacionadas 56.532.654,71 49.874.802,81
 Total do ativo 61.421.224,13 58.058.196,89
Passivo 2016 2015
 Circulante 6.925.363,92 5.990.282,88
 Fornecedores 143,44 -
 Impostos e contribuições a recolher 144.087,20 92.401,89
 Dividendos a pagar 6.781.133,28 5.897.880,99
 Não circulante 328.864,45 550.675,12
 Impostos e contribuições diferidos  328.864,45 550.675,12
 Patrimônio líquido 54.166.995,76 51.517.238,89
 Capital Social 1.000,00 1.000,00
 Reserva de Lucros 54.165.795,76 51.516.038,89
 Reserva legal 200,00 200,00
 Total do passivo
 e patrimônio líquido 61.421.224,13 58.058.196,89

2016 2015
Receita Líquida 3.710.573,86 5.320.819,66
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços (12.715,00) 48.820,00
Lucro Bruto 3.697.858,86 5.369.639,66
Receitas (Despesas): Administrativas (4.706,72) (37,60)
Lucro antes das receitas 
 e despesas financeiras 3.693.152,14 5.369.602,06
Receitas financeiras 21.209,52 13.948,28
Despesas financeiras (79.932,62) (15.308,27)
Resultado Financeiro (58.723,10) (1.359,99)
Resultado antes do I.R. e da C.S. 3.634.429,04 5.368.242,07
I.R. e C.S. Corrente (202.932,05) (238.098,63)
I.R. e C.S. Diferido 101.512,17 88.038,53
Lucro líquido do exercício 3.533.009,16 5.218.181,97

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2014 1.000,00 47.602.402,41 200,00 47.603.602,41
Lucro líquido do exercício             - 5.218.181,97 - 5.218.181,97
Distribuição de dividendos           - (1.304.545,49) - (1.304.545,49)
Saldos em 31/12/2015 1.000,00 51.516.038,89 200,00 51.517.238,89
Lucro líquido do exercício             - 3.533.009,16 - 3.533.009,16
Distribuição de dividendos           - (883.252,29) - (883.252,29)
Saldos em 31/12/2016 1.000,00 54.165.795,76 200,00 54.166.995,76

CLEOMEIA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 09.070.504/0001-52  NIRE: 35300346432

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as 
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, da empresa Cleomeia Empreendimentos S/A. Agra-
decemos a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas 
prestadas. São Paulo, 31 de Dezembro de 2016. A Administração.

1. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a incorporação 
imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda e a 
participação no capital de outras sociedades. 2. As demonstrações contábeis 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 
6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamen-
tos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-

mentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 3. A cartei-
ra de clientes é representada por clientes objeto da venda de imóveis e possui 
a garantia do próprio imóvel objeto da venda. 4. O capital social subscrito e 
integralizado é representado por 1.000 ações, no valor de R$ 1,00 cada uma.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RENATA ROSSI CUPPOLINI RODRIGUES - DIRETORA PERSIO LUIZ CARELI DE CARVALHO - GERENTE CONTÁBIL E FISCAL CRC 1SP 274576/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2016 E 2015 (EM REAIS)

Ativo 2018 2017
 Circulante 2.105.786,77 2.887.577,43
 Caixa e equivalentes de caixa 200,00 500,00
 Contas a Receber de Clientes 2.104.062,07 2.885.552,70
 Impostos a recuperar 1.524,70 1.524,73
 Não circulante 59.826.509,48 59.110.474,23
 Partes Relacionadas 59.826.509,48 59.110.474,23
 Total do ativo 61.932.296,25 61.998.051,66
Passivo 2018 2017
 Circulante 7.121.610,19 7.054.673,13
 Fornecedores 143,44 143,44
 Impostos e contribuições a recolher 124.186,62 79.335,29
 Dividendos a pagar 6.975.194,17 6.975.194,40
 Adiantamento a clientes 22.085,96 -
 Não circulante 120.946,80 194.197,69
 Impostos e contribuições diferidos  120.946,80 194.197,69
 Patrimônio líquido 54.689.739,26 54.749.180,84
 Capital Social 1.000,00 1.000,00
 Reserva de Lucros 54.688.539,26 54.747.980,84
 Reserva legal 200,00 200,00
 Total do passivo e 
 patrimônio líquido 61.932.296,25 61.998.051,66

2018 2017
Receita Líquida (60.348,43) 773.694,25
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços - (39.210,00)
Lucro (Prejuízo) Bruto (60.348,43) 734.484,25
Receitas (Despesas): Administrativas (3.972,08) -
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (0,03) -
Lucro (Prejuízo) antes das 
 receitas e despesas financeiras (64.320,54) 734.484,25
Receitas financeiras 2.336,24 15.744,44
Despesas financeiras (23.570,60) (70.145,78)
Resultado Financeiro (21.234,36) (54.401,34)
Resultado antes do I.R. e da C.S. (85.554,90) 680.082,91
I.R. e C.S. Corrente (17.589,85) 34.533,32
I.R. e C.S. Diferido 43.703,17 61.630,55
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (59.441,58) 776.246,78

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2016 1.000,00 54.165.795,76 200,00 54.166.995,76
Lucro líquido do exercício             - 776.246,78 - 776.246,78
Distribuição de dividendos          - (194.061,70) - (194.061,70)
Saldos em 31/12/2017 1.000,00 54.747.980,84 200,00 54.749.180,84
Prejuízo do exercício - (59.441,58) - (59.441,58)
Saldos em 31/12/2018 1.000,00 54.688.539,26 200,00 54.689.739,26

CLEOMEIA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 09.070.504/0001-52  NIRE: 35300346432

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as 
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, da empresa Cleomeia Empreendimentos S/A. Agra-
decemos a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas 
prestadas. São Paulo, 31 de Dezembro de 2018. A Administração.

1. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a 
incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para revenda e a participação no capital de outras sociedades. 2. As 
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 
11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 3. A carteira de clientes 
é representada por clientes objeto da venda de imóveis e possui a 
garantia do próprio imóvel objeto da venda. 4. O capital social subscrito 
e integralizado é representado por 1.000 ações, no valor de R$ 1,00 
cada uma.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2018 E 2017 (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

31/12/2018 E 2017 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RENATA ROSSI CUPPOLINI RODRIGUES - DIRETORA PERSIO LUIZ CARELI DE CARVALHO - GERENTE CONTÁBIL E FISCAL CRC 1SP 274576/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2018 E 2017 (EM REAIS)

CLEOMEIA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 09.070.504/0001-52  NIRE: 35300346432

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as 
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, da empresa Cleomeia Empreendimentos S/A. 
Agradecemos a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às 
contas prestadas. São Paulo, 31 de Dezembro de 2020. A Administração.

1. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a 
incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para revenda e a participação no capital de outras sociedades. 2. As 
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis 
nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações 
e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 3. A carteira 
de clientes é representada por clientes objeto da venda de imóveis e 
possui a garantia do próprio imóvel objeto da venda. 4. O capital social 
subscrito e integralizado é representado por 1.000 ações, no valor de 
R$ 1,00 cada uma.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2020 E 2019 (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

31/12/2020 E 2019 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RENATA ROSSI CUPPOLINI RODRIGUES - DIRETORA PERSIO LUIZ CARELI DE CARVALHO - GERENTE CONTÁBIL E FISCAL CRC 1SP 274576/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2019 E 2020 (EM REAIS)

Ativo 2020 2019
 Circulante 2.072.414,83 1.978.649,36
 Caixa e equivalentes de caixa - 61,66
 Contas a Receber de Clientes 2.064.750,66 1.970.923,53
 Impostos a recuperar 1.524,70 1.524,70
 Outros créditos 6.139,47 6.139,47
 Não circulante 56.070.230,98 56.041.520,89
 Partes Relacionadas 56.070.230,98 56.041.520,89
 Total do ativo 58.142.645,81 58.020.170,25
Passivo 2020 2019
 Circulante 2.921.534,57 2.853.216,81
 Fornecedores 143,44 143,44
 Impostos e contribuições a recolher 189.318,59 140.620,29
 Dividendos a pagar 2.732.072,54 2.712.453,08
 Não circulante 128.003,73 132.704,30
 Impostos e contribuições diferidos  128.003,73 132.704,30
 Patrimônio líquido 55.093.107,51 55.034.249,14
 Capital Social 1.000,00 1.000,00
 Reserva legal 200,00 200,00
 Reserva de Lucros 55.091.907,51 55.033.049,14
 Total do passivo e 
 patrimônio líquido 58.142.645,81 58.020.170,25

2020 2019
Receita Líquida 118.380,63 166.630,43
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços - (18.769,75)
Lucro (Prejuízo) Bruto 118.380,63 147.860,68
Receitas (Despesas): Administrativas - (39,09)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (37.803,42) -
Lucro (Prejuízo) antes das 
 receitas e despesas financeiras 80.577,21 147.821,59
Despesas financeiras (61,66) (99,25)
Resultado Financeiro (61,66) (99,25)
Resultado antes do I.R. e da C.S. 80.515,55 147.722,34
I.R. e C.S. Corrente (4.188,95) (17.589,85)
I.R. e C.S. Diferido 2.151,23 43.703,17
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 78.477,83 (59.441,58)

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2018 1.000,00 54.882.600,96 200,00 54.883.800,96
Ajuste de exercícios anteriores    - 209.889,76 - 209.889,76
Prejuízo do exercício - (59.441,58) - (59.441,58)
Saldos em 31/12/2019 1.000,00 55.033.049,14 200,00 55.034.249,14
Lucro líquido do exercício             - 78.477,83 - 78.477,83
Distribuição de dividendos           - (19.619,46) - (19.619,46)
Saldos em 31/12/2020 1.000,00 55.091.907,51 200,00 55.093.107,51

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a todos que o presente edital virem ou interessar possa
que, ALEX BEZERRA DA SILVA, advogado, RG nº 23.360.646-4-SSP/SP, CPF nº 140.395.448-89, e sua
mulher ELIZABETE LIMA DOS SANTOS BEZERRA, do lar, RG nº 29.832.506-8-SSP/SP, CPF nº
186.691.358-17, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77,
domiciliados nesta Capital, residente na Rua Virginia Cardoso nº 247, Casa 01, Sacomã, ficam intimados a
purgarem a mora mediante o pagamento referente a 18 (dezoito) prestações em atraso, vencidas de 23/02/
2020 a 23/07/2021, no valor de R$42.402,42 (quarenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e dois
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$42.409,03 (quarenta e dois mil,
quatrocentos e nove reais e três centavos), que atualizado até 23/09/2021, perfaz o valor de R$44.563,73
(quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), cuja planilha com os
valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na Avenida dos Ourives, nº 458, e Rua Antonio
Guarmerino, apartamento nº 24, Tipo C, localizado no 2º andar do Prédio 01, Edifício Cisne, integrante do
Condomínio Portal da Natureza, Saúde, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia
com Força de Escritura Pública” devidamente registrada sob n° 6 na matrícula nº 125.938. O pagamento
haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir
após a última publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15
(quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da
prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da
propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26,
§ 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento
previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 13 de Agosto de 2021. O Oficial. 16, 17 e 18/08
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Logispot Armazéns Gerais S.A.
CNPJ/MF 04.058.108/0001-96 - NIRE 35.300.186.150

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/04/2021, às 13 horas, Avenida São Judas Tadeu, 880, Silos 1 ao XIV, Jardim São Judas Tadeu, Sumaré, São Paulo (“Companhia”). Mesa: 
João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária. Presenças: Totalidade. Deliberações Tomadas por
Unanimidade dos Presentes: Nos termos do artigo 11, II do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição dos membros da Diretoria da
Companhia, conforme: a. Eleger o Sr. Daniel Rockenbach, RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/ME nº 465.817.230-53, para as funções, para às 
funções de Diretor Presidente; b. Eleger o Sr. Ricardo Lewin, RG nº 11.102.948 e CPF nº 246.301.388-54, para às funções de Diretor Executivo; 
c. Reeleger o Sr. Pedro Marcus Lira Palma, RG/SSP/PE nº 4.421.053 e CPF/MF nº 018.547.764-01, para exercer as funções de Diretor
Executivo. A Companhia informa que todos os Diretores ora designados (i) são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100,
Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2024, conforme previsão do artigo
12, § 4º do Estatuto Social; e (iii) tomam posse em seus cargos nesta data e mediante termo lavrado no livro próprio, arquivados na sede da 
Companhia, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais. Sumaré, 30/04/2021. Mayara
Cardoso da Silva - Advogada e Secretária da Mesa. JUCESP nº 367.944/21-2 em 02/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Rio Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/ME nº 39.729.680/0001-14 - NIRE 35.236.545.441

Deliberação do Único Sócio
Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 11.288.558/0001-30, único sócio da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, Vbi Consumo
Empreendimentos Imobiliários Ltda., resolve, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil,
deliberar acerca da redução do capital da Sociedade, totalmente integralizado, de R$ 13.500.211,00 para
R$ 6.500.211,00, com uma redução de R$ 7.000.000,00, mediante o cancelamento de 7.000.000 de quotas,
sendo-lhe entregue, em contrapartida às quotas a serem canceladas, quantia, em moeda corrente nacional,
equivalente ao valor da referida redução. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei.
Assinaturas: Sócio: Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate
Gestão de Carteiras Ltda., representada pelos Srs. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. 

São Paulo, SP, 10 de agosto de 2021

REVITA ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22.07.2021
Data, Hora, Local: 22.07.2021, às 14:00, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/
SP. Presenças: totalidade do capital social. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva (Presidente), Célia Maria 
Bucchianeri Francini Vasconcellos (Secretária). Deliberações Aprovadas: (i) O relatório e as contas dos 
administradores, bem como as demonstrações fi nanceiras da Companhia em relação ao Exercício 2020, publicados 
no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia em 13.07.2021. (i) Consignar que, face à ausência de 
lucros acumulados no Exercício 2020, não há resultados a serem distribuídos. (ii) Deliberar sobre a não instalação 
do Conselho Fiscal, conforme facultado pela LSA. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.07.2021. Acionista 
presente: Solví Participações - Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Patrícia Bicudo Barbosa. 
JUCESP nº 381.147/21-6 em 10.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A.
CNPJ/ME nº 13.223.975/0001-20 - NIRE/SP 35 3 0049534 9

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Dezembro de 2020
1. Data, Local e Hora: Realizada eletronicamente aos 09 dias do mês de dezembro de 2020, às 15h00. 2. Convocação: Convocada
através de carta datada de 04 de dezembro 2020, subscrita pelo Presidente Interino do Conselho de Administração, Sr. Maximiliano
Alejandro Villanueva. 3. Presença: Presentes os Srs. Maximiliano Alejandro Villanueva, Grégoire Marie Laurent Saint Gal de Pons,
Hebert Luiz Gomide Filho e Domingos Alves da Cunha Filho, tendo-se verificado, portanto, o quórum de instalação e aprovação. 
4. Mesa: Presidente Interino: Maximiliano Alejandro Villanueva e Secretária: Raquel Quaresma de Lima. 5. Deliberações: Lidos, tratados
e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião
do conselho de administração em forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. Consignar que os
Conselheiros tomaram conhecimento sobre (i) indicadores operacionais até outubro de 2020; e (ii) resultados até outubro de 2020. 
5.3. Os Conselheiros também foram informados sobre o andamento dos cancelamentos dos contratos e a estratégia para administração
do contencioso relacionado ao encerramento da carteira. 5.4. Os Conselheiros tomaram conhecimento acerca da instalação do Comitê
Independente de Investigação na Caixa Seguros Holding e solicitaram ser informados sobre eventuais desdobramentos no que se refere
a Companhia. 5.5. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a eleição do Sr. Maximiliano Alejandro Villanueva, argentino, casado
em regime de separação de bens, contador, portador do RNE nº V720511-0 (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF/ME sob o 
nº 234.482.558-40, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com escritório no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01,
Conjunto A, Bloco E, Sala 1201, CEP 70701-050, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, em
complementação e substituição do mandato da Sra. Gabriela Susana Ortiz de Rozas, ou seja, até o dia 04 de junho de 2022. 5.5.1. Os
conselheiros tomaram conhecimento de que o Diretor ora eleito preenche as condições previstas na legislação em vigor, sendo que o
mesmo declarou não estar impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenado 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O Diretor eleito será empossado em
seu cargo após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que ao mesmo foi dado amplo conhecimento dos preceitos
estipulados na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 11, de 2002 e na Lei nº 6.404/76 e suas alterações,
bem como das demais disposições legais aplicáveis. O Diretor eleito apresentou neste ato o Termo de Responsabilidade previsto na
referida RN ANS nº 11/2002 e que passa a ser parte integrante da presente ata. 5.5.2. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei,
que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os seus efeitos, 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 normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma do artigo 1.011, §1º do Código Civil
Brasileiro. 5.5.3. Em face de todo o exposto, a atual composição da Diretoria Executiva, passa a ser: Diretor Presidente - Maximiliano
Alejandro Villanueva; Diretor Superintendente - Rodrigo Passadore Costantino; e Diretor Operacional - vago. 5.6. Ato contínuo, resolvem
os conselheiros indicar a Sra. Asma Zidani EP Baccar, tunisiana, casada em regime de comunhão total de bens, securitária, portadora
do RNE nº G457060K (CGPI/DIREX/DPF), inscrita no CPF/ME sob o nº 712.373.231-69, residente e domiciliada na Cidade de 
Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201 - Parte A, 
CEP 70701-050, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, para o cargo de Diretora Presidente. A efetiva nomeação e posse da diretora ora
indicada fica condicionada à obtenção da residência amparado pela RN 11 junto ao Ministério da Justiça. 5.7. Autorizar a Diretoria da
Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada pelos Conselheiros. Barueri-SP, 09 de dezembro de 2020.
Mesa: Maximiliano Alejandro Villanueva (Presidente da Mesa e Presidente Interino do Conselho de Administração); Grégoire M. L. Saint
Gal de Pons (Membro do Conselho de Administração); Hebert Luiz Gomide Filho (Membro do Conselho de Administração); 
Domingos Alves da Cunha Filho (Membro do Conselho de Administração); e Raquel Quaresma de Lima (Secretária da Reunião).
Protocolo JUCESP nº 0.693.263/21-0. Registro JUCESP nº 382.250/21-7 em 11/08/2021. Gisela Simiema Ceschin, Secretária-Geral.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1125753-43.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Atlas Proj Tecnologia Ltda, CNPJ 26768698000183, Atlas Services  Serviços de Suporte Administrativo e de 
Consultoria em de Gestão Empresarial Ltda., CNPJ 30608097000180, e Atlas Serviços e Mativos Digitais Ltda, CNPJ 
31049719000140, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Francisco das Chagas 
Mariano Cristino, objetivando RESCISÃO CONTRATUAL e devolução de valores retidos. 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, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, 
os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2021. 
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Maverick Viñales não vai participar
da prova após suspensão pela Yamaha

PÁGINA 7 SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2021

Zarco quebrou o recorde da pista na Áustria

Por Járcio Baldi

O segundo Grande Prêmio da
Áustria, a realizar-se neste do-
mingo começou bastante agita-
do. A Yamaha suspendeu o piloto
Maverick Viñales da prova, ale-
gando questões disciplinares por
parte do piloto. Algo que pode-
ria ser resolvido silenciosamen-
te dentro da equipe veio à tona.
A fábrica dos três diapasões in-
formou, em comunicado ofici-

al que, após uma análise na te-
lemetria da moto de Viñales
foi verificado um inexplicável
comportamento do piloto na
prova do último domingo que
poderia causar sérios danos ao
motor de sua M1. A câmera “on
bord” de Viñales mostrou o pi-
loto acelerando ao máximo o
motor e sua M1 pelo menos
três vezes antes do final da pro-
va, lembrando que o piloto foi
para os boxes na última volta

sem cruzar a linha de chegada.
Sua participação nos próximos
Grandes Prêmios da temporada
está sob risco e a fábrica apenas
tomará uma decisão após uma
minuciosa análise na telemetria.
O piloto por sua vez deu sinais
de que o problema na embrea-
gem de sua moto poderia ter sido
uma sabotagem por parte da equi-
pe, já que foi anunciado o rom-
pimento entre fábrica e piloto
para 2022. Uma situação delica-
da entre ambos.

Existem rumores de que a
Equipe Petronas não participará
mais do Mundial nas categorias
Moto2 e Moto3, algo que pro-
vavelmente está sendo discutido
dentro da equipe e se for confir-
mado fará bastante falta ao cam-
peonato já que é uma equipe de
ponta. O espanhol Marc Márquez
admitiu que talvez não volte a ser
o mesmo piloto de antes. “Ser o
mesmo novamente não significa
ganhar como antes ou ganhar
muitas corridas. Minha recupe-
ração não muda em um mês,
pode demorar um ano, há um
osso que precisa ser totalmente
consolidado, estou aprendendo a

ter paciência. No momento te-
nho um nível aceitável na pista
para poder ser competitivo”, afir-
mou. Marc disse que está traba-
lhando para poder lutar pelo tí-
tulo da próxima temporada. Per-
guntado sobre o problema entre
Viñales e Yamaha afirmou que a
relação entre ambos estava num
momento crítico e que achava
estranho o que aconteceu, mas
enfatizou que ele e sua equipe
têm problemas suficientes nos
boxes para se preocuparem com
outras equipes.

Nos treinos de sexta-feira,
enquanto o asfalto esteve seco,
Zarco da Ducati, quebrou o re-
corde da pista que anteriormen-
te pertencia a Márquez, Mir e
Rins, da Suzuki, vieram a seguir;
com pista molhada a KTM de
Lecuona brilhou na frente.

A categoria MotoE também
participará da etapa na Áustria, e
o brasileiro Eric Granado ficou
entre os três primeiros no pri-
meiro dia de treinos. A prova da
MotoGP acontece às 9 da manhã
e da MotoE às 10:30 do domin-
go com transmissão ao vivo pelo
FOX SPORTS.
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Depois de brilhar na etapa
de Utah do SKUSA Pro Tour, o
piloto paranaense Augustus To-
niolo compete neste fim de
semana na terceira rodada do
campeonato, desta vez na cida-
de de New Castle Motorsport
Park, estado de Indiana, nos
Estados Unidos. Atualmente,
ele é o líder da categoria Mi-
cro e tem chance de trazer mais
este título para casa.

“Nosso objetivo é fazer um
final de semana perfeito, porque,
embora a gente esteja na lideran-
ça do campeonato, nosso con-
corrente mais próximo tem me-
nos pontos a descartar, o que nos
deixaria na segunda colocação.
Acredito muito no trabalho que

Augustus Toniolo acelera
neste fim de semana no

SKUSA Pro Tour
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eu e a equipe estamos desem-
penhando desde o início da tem-
porada, sempre focados e em
busca dos melhores resultados
possíveis. Neste fim de semana
não será diferente, vamos com
tudo em busca desse título iné-
dito”, diz Augustus.

Em março, o jovem piloto
venceu o Florida Winter Tour
e na última etapa da SKUSA
Pro Tour, em Utah, conquistou
uma pole position, um pódio e
vitória na Pré-Final.

As atividades de pista co-
meçaram na sexta-feira (13)
com treinos, no sábado (14) e
domingo (15) são os dias de
warm-ups, treinos classifica-
tórios, pré-finais e finais.

96ª Corrida Internacional de
São Silvestre e os desafios

pelas ruas paulistanas

Corrida  de São Silvestre
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Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

Considerada a principal pro-
va de rua da América Latina em
razão de sua tradição, longevida-
de e por ter reunido e ainda atra-
ir grandes nomes do circuito
mundial, a Corrida Internacional
de São Silvestre possui diversos
pontos que reforçam esse prestí-
gio. Um deles é o seu percurso
bastante técnico e que percorre
algumas das principais ruas e ave-
nidas da Capital paulista. Os 15 km
apresentam vários desafios, como
subidas, descidas, trechos planos
e que, muitas vezes, acabam sendo
determinantes para a conclusão da
Prova. A edição de número 96
acontecerá no dia 31 de dezem-
bro e as inscrições seguem aber-
tas tanto para o evento Presenci-
al como para o Treinão Virtual.

Desde sua criação, em 1925,
a São Silvestre teve percursos
distintos e diferentes distâncias.
No ano de estreia, os corredores
percorreram 8,8 km e, curiosa-
mente, na última edição da Fase
Nacional, em 1944, os partici-
pantes fizeram o menor trecho da
história, com apenas 5,5 km. As
mulheres, por sua vez, participa-
ram da Prova pela primeira vez
em 1975, correndo 8,9 km. Os
15 km atuais passaram a valer em
1991 para as duas disputas.

A Corrida começa na Aveni-
da Paulista, próximo à Rua Au-

gusta, e passa por pontos turísti-
cos famosos da cidade, como o
Estádio do Pacaembu, a Praça da
República, o cruzamento da Av.
Ipiranga com a Av. São João, e o
Teatro Municipal para fechar na
Avenida Paulista, número 900,
em frente ao prédio da Fundação
Cásper Líbero.

Segundo especialistas, o tra-
jeto é muito técnico e exige bas-
tante da musculatura do atleta.
Por isso, a preparação adequada
e a supervisão de um educador
físico são fundamentais para uma
participação segura. Outro im-
portante cuidado é com a hidra-
tação, uma vez que nesta época
do ano as temperaturas costu-
mam ser elevadas.

Os atletas poderão confirmar
a inscrição no site oficial,
www.saosilvestre.com.br, onde
estão disponíveis informações
sobre valores, prazos de inscri-
ções, Regulamento e a história
da Corrida.

O evento oferecerá infraes-
trutura (apoio médico, acessos,
hidratação, lanches) para o nú-
mero oficial de inscritos. Não
serão disponibilizados recursos
extras para atletas que não este-
jam oficialmente inscritos “pi-
pocas”. A organização monitora
a inscrição de atletas na catego-
ria 60+ para evitar fraudes.

SM Kart Competition quer manter
grid recorde na 5ª etapa

A presença feminina é maciça no SM Competition

Certame de Rental Kart de
maior sucesso do ano, o SM Kart
Competition vai disputar a sua
quinta etapa no sábado (14), a
partir das 16 horas, no Kartódro-
mo de Interlagos (São Paulo/
SP), com o objetivo de novamen-
te reunir mais de 200 pilotos,
pois teve que ampliar para 11 ba-
terias em sua programação.

Chegando à primeira metade
do campeonato, após quatro eta-
pas realizadas os líderes do cam-
peonato são Alberto Otazú (Gra-
duados), Eduardo Abrantes (Sê-
nior), Evelyn Saizaki (Graduados
Feminina), Raquel Ribeiro (No-
vatas Feminina), Carolina Fer-
nandes (Estreantes Feminina),
Kleber Bragato (Novatos Mascu-
lino) e Henrique Dantas (Estre-
antes Masculino).

Além de distribuir cerca de 90
troféus e mais de 80 prêmios a
cada etapa, o SM Kart Competiti-
on está arrecadando alimentos não
perecíveis em prol da Fundação
Comunidade da Graça e Asmap.

Confira o cronograma da 5ª
etapa do SM Kart Competition:

16h00 – Bateria-treino – Fe-
minina + Estreantes Masculino;
16h30 – Novatas e Graduados;
17h00 – 1ª Bateria Estreantes
Feminina; 17h30 – 1ª Bateria
Estreantes Masculino; 18h00 –
2ª Bateria Estreantes Feminina;
18h30 – Bateria-treino – Nova-

tos/Graduados/Sênior; 19h00 –
2ª Bateria Estreantes Masculino;
19h30 – Bateria Graduados;
20h00 – 1ª Bateria Novatos Mas-
culino; 20h30 – 2ª Bateria Nova-
tos Masculino; 21h00 – Sênior.

Confira os primeiros coloca-
dos em cada categoria depois de
quatro etapas:

Graduados:  1) Alberto Ce-
sar Otazú, 254 pontos; 2) Ever-
ton Carajeleascow, 195; 3) Mar-
cos Takuma, 174; 4) Rodrigo
Oliveira, 160; 5) Rogério Cebo-
la, 152; 6) João Gabriel Gregó-
rio, 125.

Graduadas Feminina: 1)
Evelyn Saizaki, 255 pontos; 2)

Graziele Gonçalves, 228; 3) Na-
thalia Bezerra, 185; 4) Lilian
Maurici, 141; 5) Laila Almeida,
130; 6) Ana Paula Marquete, 120.

Sênior: 1) Eduardo Abrantes,
200 pontos; 2) Marco Verga,
192; 3) Guto Oliveira, 181; 4)
Wanderley Borges, 172; 5) Val-
do Gregório, 152; 6) Wagner
Paralta, 148.

Novatos Masculino – 1)
Kleber Bragato, 209 pontos; 2)
André Sgarbi Lolo, 188; 3) João
Paulo Muraro, 180; 4) João Vi-
tor Abamonti, 179; 5) André Al-
ves dos Reis, 174; 6) Kimi Mor-
gan, 136.

Novatas Feminina:  1) Ra-

quel Ribeiro, 248 pontos; 2) Da-
micele Gervatauskas, 202; 3)
Adelaide Conceição, 157; 4) Ga-
briela Bugallo, 145; 5) Michele
Fernandes, 124; 6) Michele Nas-
cimento, 121.

Estreantes Masculino – 1ª
bateria: 1) Henrique Dantas, 228
pontos; 2) Robin Drogat, 160; 3)
Gustavo Amorin, 137; 4) Micha-
el Soares, 125; 5) Johann Mul-
ler, 122; 6) Marcelo Sena, 112.

Estreantes Feminina – 1)
Carolina Fernandes, 205 pontos;
2) Priscila Raposo, 191; 3) Mi-
rela Sarzi, 145; 4) Nidia Ayumi,
142; 5) Elisa Tupina, 140; 6)
Denise Kitice, 139.

O SM Kart Competition tem
apoio de AKSP, Albarelli, Alpie
Escola de Pilotagem, Alvorada,
Bar e Restaurante Filé, Bar Loun-
ge 97, Box4cars, Centoeonze
Design, Directa Imóveis, Divan-
do com Andy Fanni, DKR Luvas,
Dra Deise Mitaki, Floricultura
Jardim dos Amores, Gozi,
Grakar, Gym Free, HarderThan,
Integrittà Farmácia de Manipula-
ção, Karlinha Bolos, Karol Bar
Lounge, KGV Race Tracks, Loba
Eventos, Meg Star Speedwear,
Padaria Karol 97, Paulistânia
Larger Puro Malte, PFox Infor-
mática, School Fighter, SM Re-
novadora de Veículos, Surah Ko-
rean Cuisine, TriploNet, WJS
Secret, Zio Vito Pizza & Pasta.
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Sertões começa com irmãos separados
por menos de um segundo na liderança

Marcos e Kleber

O Sertões 2021 já come-
çou. O prólogo que define a
ordem de largada para o pri-
meiro trecho cronometrado da
29ª edição do maior rali das
Américas foi realizado na sex-
ta-feira (13) em Tibau do Sul
(RN). E na categoria carros, o
resultado teve campeão e vice
de 2020 repetindo as mesmas
posições. Os irmãos Marcos e
Cristian Baumgart completa-
ram o percurso de 11 quilôme-
tros com tempos separados por
menos de um segundo.

Com a Toyota Hilux da X
Rally Team, os atuais campeões
Marcos Baumgart e Kleber Cin-
cea fizeram o trecho em
7min10s8 enquanto os tricampe-
ões Cristian Baumgart e Beco
Andreotti marcaram 7min11s7 –
uma diferença de 0,9 segundo.

“Começou bem, e espero

que termine do mesmo jeito”,
atesta Marcos.

O irmão mais velho repete o
mantra de 2020 e diz que não vai
dar nenhuma moleza ao caçula.

Sylvio de Barros/Rafael Ca-
poani, no terceiro Toyota da equi-
pe, terminou o prólogo na quar-
ta posição.  Adroaldo Wei-
sheimer/Fred Budt ikevi tz ,
com a X Rally Ranger, fez o
nono melhor tempo – segun-
do na T1 Brasil. Mauro Gue-
des/Eduardo Bampi ficaram
em 11º na geral (terceiro na
classe); Michel Terpins/Fabrí-
cio Bianchini completou em
12º com Pedro Padro/Patrick
Prado em 14º no geral, en-
quanto Fernando Rosset/Mar-
celo Haseyama tiveram proble-
mas e terminaram em 24º.

Gunter Hinkelmann e Neuri-
van Calado competem de UTV,

mas pela classe T3 entre os car-
ros, e ficaram em segundo na
categoria – 16º no geral. Oo pro-
tótipo X10, com Zeca Sawai e
Eduardo Lara, completou o pró-
logo com o 21º tempo – o ter-
ceiro na Protótipos T1.

O roteiro da primeira etapa,
neste sábado (14), leva a carava-
na do Sertões de Pipa (RN) para
a cidade de Patos, na Paraíba.
Serão 410 quilômetros totais,
com 235 valendo pelo trecho
cronometrado.
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Fiat 500e totalmente eletrificada
Primeiro modelo 100% elétrico da Fiat

desembarca agora no Brasil, radicalmente
renovado em sua terceira geração: desenvol-
vido sobre a nova plataforma Mini EV, o 500e
está maior, mais conectado, com equipamen-
tos inesperados para o segmento e com um
novo estilo.

O 500 elétrico será comercializado no
Brasil na versão Icon em dez concessionári-
as de nove cidades: Porto Alegre (RS), Curi-
tiba (PR), Florianópolis (SC), Campinas (SP),
São Paulo (SP) com duas lojas, Rio de Janei-
ro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF)
e Recife (PE).

Totalmente novo, o 500 elétrico reinter-
preta o visual icônico do modelo clássico com
um design limpo e atual. As superfícies sim-
ples e sinuosas tornam o veículo ainda mais
elegante e escultural.

O 500 elétrico é imediatamente identifi-
cado pelo grupo óptico com faróis e milhas
redondos agora Full LED, destacando-se pelo
DRL no capô como se fossem “sobrance-
lhas”, faróis com o efeito Espelho Infinito e
luzes de direção no para-choque.

A nova iluminação em LED também está
nas lanternas. A traseira dispõe do clássico
bagageiro e um novo spoiler, agora ainda mais
acentuado, que aperfeiçoa a eficiência aero-
dinâmica.

O novo veículo cresceu suas dimensões
em 61 mm no comprimento, 22 mm entre os
eixos, 57 mm na largura e 29 mm na altura,
privilegiando o espaço interno, mas manten-
do o modelo compacto e ágil na cidade. Ro-
das de liga leve de 16 polegadas com acaba-
mento escuro garantem um visual dinâmico
mais ousado.

Nova grade frontal, inserções croma-
das na moldura das janelas e badges late-
rais e adoção do fecho eletrônico em vez
do mecânico, dando a oportunidade de re-
desenhar a maçaneta, agora totalmente in-
tegrada com uma solução inteligente den-
tro da porta, são outros elementos de des-
taque e elegância.

O interior do Fiat 500 elétrico foi projeta-
do de forma tão cuidadosa quanto o exterior.
O foco nas linhas horizontais enfatiza o au-
mento real do espaço interno. Apesar de o
design ser completamente novo, os ocupan-
tes poderão reconhecer a interpretação con-
temporânea do estilo atemporal do modelo.
A inserção do painel, o volante de dois raios
e o cluster arredondado fazem uma conexão
clara com o veículo original de 1957.

Com concepção de última geração, um
sistema de infoentretenimento com uma gran-

de tela sensível ao toque de 10,25" no forma-
to wide, combinado com um cluster digital
TFT de 7", fornece conectividade e informa-
ções para uma experiência única do usuário.

As soluções de armazenamento modular
entre os dois bancos dianteiros, onde o câm-
bio estava originalmente localizado, melho-
rou significativamente o conforto percebido.
Um novo console central surpreendente ofe-
rece armazenamento de 5,7 litros, um porta-
copos atrás e um porta-copos adicional re-
trátil na frente, juntamente com um novo apoio
de braço para maior conforto de condução.

O piso plano que abriga as baterias de
íons de lítio não compromete a capacidade
do porta-malas, que permanece inalterada
(185 l). O resultado é um ambiente bem pen-
sado e com menos botões.

Neste sentido, a maçaneta mecânica tra-
dicional desaparece, substituída pelo botão e-
latch. O painel da porta foi pensado em torno
desta novidade, o que dá uma percepção da
tecnologia e um visual mais racional e essen-
cial.

Arquitetura Mini BEV
O 500 elétrico foi concebido a partir de

uma folha em branco. Mais de 90% de seus
componentes, incluindo a plataforma Mini
BEV, são exclusivos. A posição da bateria no
assoalho, por exemplo, garante a manuten-
ção do espaço a bordo, melhorando a distri-
buição de peso entre os eixos dianteiros e
traseiros, baixando o centro de gravidade do
veículo. Essas duas últimas características
melhoraram significativamente a estabilida-

de do compacto, sem abrir mão do prazer de
dirigir e da segurança.

Com poucos componentes modulares, a
arquitetura recebeu o sistema de bateria de
íons de lítio de alta capacidade de armazena-
mento (42 kWh), enquanto melhorou as di-
mensões do veículo, conforto e performan-
ce. Ela também garantiu ao motorista a posi-
ção de dirigir mais confortável e acesso aos
bancos traseiros.

Como um projeto totalmente novo, o 500
elétrico também recebeu nova coluna de di-
reção com regulagem axial, freio de estaci-
onamento elétrico e novo eixo traseiro, por
exemplo.

O compacto possui três modos de con-
dução: Normal, Range e Sherpa, que podem
ser selecionados no console central, combi-
nando com o seu estilo de condução.

O 500 elétrico apresenta uma autono-
mia excelente de 320 quilômetros, cobrindo,
com folga, o deslocamento médio diário de
cerca de 30 quilômetros. Testes realizados
pela Fiat no Polo Automotivo de Betim (MG)
indicaram que o carro pode chegar a 460
km de autonomia rodando em condições ide-
ais. Para se ter uma ideia do que isso repre-
senta, comparado a um motor a combustão,
essa autonomia equivaleria a um consumo
médio acima de 62 km/l de combustível.

O motor elétrico entrega 87 kW, o que
equivale a 118 cavalos de potência a 4.200
rpm. O que mais impressiona, entretanto, é
o torque, que atinge surpreendentes 220 Nm.
Isso faz com que o Fiat 500 elétrico neces-

site de 9 segundos para atingir 100 km/h, e
com uma retomada de 60km/h a 100 km/h
em 4,8 segundos.

No que se refere aos sons, mais uma
característica inédita do novo veículo: o Sis-
tema de Alerta Acústico de Veículos
(AVAS), um aviso acústico para pedestres
e ciclistas em velocidades de até 20 km/h. A
partir de 25 km/h, o som escolhido não é um
sinal acústico comum, mas sim Amarcord,
de Nino Rota, exemplo da mais autêntica
criatividade italiana.

Carregamento descomplicado
Convenientemente, o 500 elétrico vem

com um cabo padrão de 6 metros de com-
primento para carregamento doméstico, que
se conecta a uma tomada de três pinos em
casa, e tem um armazenamento de cabo
adequado no porta-malas do veículo.

A tomada inteligente Type 2 permite o
carregamento tanto em AC (corrente alter-
nada) como em DC (corrente contínua). Ela
é denominada “inteligente” por causa da pos-
sibilidade de programação de carregamento
e do fornecimento de informação sobre o
estado de carga da bateria.

A Fiat também pesquisou junto ao con-
sumidor a necessidade de um carregador rá-
pido. A marca indica a comercialização de
produtos com a WEG, parceira certificada e
qualificada para venda e instalação dos car-
regadores WallBox, no qual a carga com-
pleta pode se dar em até 4 horas.

Para otimizar o tempo de recarga, o 500
elétrico inclui sistema de carga ultra-rápida
em corrente contínua de até 85 kW, para
recarregar a bateria muito rapidamente.
Dessa maneira, são necessários apenas 5
minutos – o mesmo que beber um café –
para gerar uma reserva de energia suficien-
te para viajar 50 quilômetros dentro da ci-
dade, mais do que o necessário para o uso
diário médio. E a carga ultra-rápida também
pode carregar a bateria até 80% em apenas
35 minutos.

Segurança e tecnologia
O 500 elétrico conta com o Co-Driver,

formado pelo Sistema Avançado de Condu-
ção Assistida (ADAS) de última geração,
atingindo classificação nível 2 na escala
SAE. Olhando para o futuro, uma câmera
atrás do espelho retrovisor interno trabalha
em conjunto com outra câmera frontal, es-
condida no logotipo do modelo, para garan-
tir o controle longitudinal e lateral do veículo
em todas as velocidades. A combinação com
a navegação ajuda o sistema a definir o ní-
vel certo de intervenção de acelerador, freio

e direção, adaptando-se a condições ora mais
urbanas, ora em rodovias. O sistema atua
para garantir o controle longitudinal e late-
ral do veículo por meio dos seguintes itens:
Controle de cruzeiro adaptativo e Lane Cen-
tering, e assistência, tais como, assistente
de frenagem autônoma com detecção de pe-
destre; detector de placas de limite de velo-
cidade; detector de fadiga; monitoramento
de ponto cego; sensores de estacionamento
360°; assistente de estacionamento (Park
Assist).

Mais conectado do que nunca
Com a plataforma de serviços que a

marca oferece, há mais conveniência, as-
sistência e controle com muito mais segu-
rança para o usuário, que terá à sua disposi-
ção toda a comodidade dos recursos tam-
bém na palma da mão com seu smartphone
ou até mesmo smartwatch e Assistente Vir-
tual (Alexa).

A experiência do consumidor começa
ainda na concessionária, onde o cliente rea-
liza um registo prévio com dados simples.
Então, recebe um e-mail para finalizar o ca-
dastro do veículo adquirido e, a partir daí,
pode passar a utilizar o aplicativo do siste-
ma no celular e portal.

A partir do aplicativo é possível contro-
lar o veículo com recursos como verifica-
ção do nível de carga, agendar o funciona-
mento do ar-condicionado e o carregamen-
to do veículo. Além disso, o condutor pode
verificar sua pontuação de direção e seu
desempenho enquanto dirige: Eco Score; E-
Control; Recarregue Agora; Programação
de Recarga; Programação de Climatização;
Configurações de nível de recarga;

O sistema de navegação disponível no
500 elétrico oferece também uma varieda-
de conveniente de serviços de navegação
conectados: Mapa de Alcance Dinâmico;
Mapa inteligente; Busca por pontos de inte-
resse e estação de recarga; Atualização
Remota de Mapa.

 Segurança e Emergência: Chamada de
Emergência (SOS); Assistente de Recupe-
ração a Roubo e Furto; Alerta Preventivo de
furto; Alertas de Condução.

WI-FI Embarcado + Entretenimen-
to

No 500 elétrico é possível ter acesso
ao WiFi Hotspot embarcado no veículo nos
dispositivos portáteis dos ocupantes. Ca-
paz de conectar até 8 dispositivos ao mes-
mo tempo. Um período de teste gratuito
permitirá que o cliente teste a experiência
do WiFi embarcado.

A Chevrolet iniciou a pré-venda do Novo
Bolt EV. O modelo, que será lançado oficial-
mente em setembro, já pode ser encomenda-
do através de uma página específica no site
www.chevrolet.com.br/bolt-pre-venda.

O Bolt EV é o elétrico de zero emissão
mais vendido da sua categoria no Brasil e o
novo modelo evolui nos aspectos mais rele-
vantes para o consumidor, como em tecnolo-
gia, acabamento e design.

O Novo Bolt EV será ofertado no Brasil
em configuração única e exclusiva, com um
pacote inovador de itens de conectividade,
segurança e conforto.

Os consumidores que adquirirem o pri-

Após o sucesso da pré-venda do MINI
Cooper S E 100% elétrico, a marca ofere-
ce condições especiais para os clientes
que desejam adquirir o novo modelo livre
de emissões. A campanha de lançamento,
válida até 30 de setembro, garante ao com-
prador o recarregador MINI Wallbox Es-
sential grátis e três anos ou 40 mil km de
manutenção gratuita, com o MINI Service
Inclusive.

Campanha de lançamento do
MINI Cooper S E

Chevrolet inicia pré-
venda do Novo Bolt EV

meiro lote do novo carro elétrico da Chevro-
let durante o período de pré-venda ganham
um carregador wallbox de 7,4 kVA de potên-
cia homologado pela GM, que permite ao
veículo autonomia de aproximadamente 40
quilômetros a cada hora de carga. O item é
disponibilizado como acessório nas 79 con-
cessionárias da marca habilitadas para co-
mercializar e dar assistência a carros elétri-
cos pelo país.

Além disso, o consumidor do novo Bolt
EV será beneficiado com um ano dos paco-
tes Protect e Connect do OnStar, um ano de
Wi-Fi com 20 GB por mês e 14 mensalidades
do dispositivo Veloe.

Os modelos MINI Cooper S E - Exclusi-
ve (R$ 239.990), MINI Cooper S E - Top
(R$ 264.990) e MINI Cooper S E - Top Co-
llection (R$ 269.990) também estão com con-
dição especial de financiamento. Os clientes
que financiarem com a MINI Serviços Fi-
nanceiros, durante o período da campanha
de lançamento, com entrada de 60%, saldo
em 36 parcelas mensais e mais uma parcela
final de 40% do valor do veículo, começarão

a pagar a primeira parcela do financiamento
somente em janeiro de 2022. As parcelas re-
ferentes a 2021 serão inteiramente pagas pela
MINI Serviços Financeiros, em conjunto com
a MINI Brasil, ou seja, quanto antes o cliente
adquirir o veículo, maior será o benefício.

Plano de Manutenção MINI Service In-
clusive (MSI)

Diferentemente dos planos de revisão
convencionais, o Plano de Manutenção MINI
Service Inclusive (MSI) é baseado na tecno-
logia Condition Based Service (CBS), um sis-
tema de manutenção inteligente e exclusivo
que monitora constantemente o estado dos
componentes e lubrificantes dos veículos
MINI e informa o proprietário, por meio de
alertas no painel do carro, sobre as manuten-
ções necessárias, com antecedência de qua-
tro semanas. Ou seja, as manutenções dos
veículos MINI são realizadas apenas quando
há desgaste real de seus componentes, ge-
rando menos custos e mais conforto e tran-
quilidade para o cliente.

MINI Wallbox
O MINI Wallbox é um dispositivo que

permite a recarga rápida, prática e inteligen-
te dos veículos eletrificados da marca, seja
na própria casa ou condomínio do usuário. O
MINI Wallbox traz alta tecnologia de recar-
ga de forma simples e funcional, com o siste-
ma Plug & Play: basta plugar o veículo que a
recarga se inicia automaticamente. O MINI
Wallbox é certificado de acordo com padrões
internacionais, à prova de intempéries e vari-
ações climáticas.

Nacionais

A Citroën anuncia condições especiais
para toda linha do utilitário esportivo C4
Cactus durante o mês de agosto. O modelo
chega por R$93.990 (Preço válido para com-
pras via e-commerce) na versão Live Auto,
com ótimos planos de financiamento e pri-
meira parcela somente para dezembro de
2021.

A versão C4 Cactus Feel chega como a
melhor oferta do mês, com um bônus Citroën
de até R$ 9.000 e as três primeiras revisões
totalmente grátis. Essa versão tem seu preço
sugerido de R$ 111.590 (sem a aplicação do
bônus). O modelo vem equipado com o mo-
tor 1.6, de 118 cv e torque de 16,1 kgfm, câm-
bio automático sequencial de seis marchas,
freios ABS com REF (Electronic Brake Dis-
tribution) e controles de estabilidade de co-
mando (ESP) e de tração (ASR), que pro-
porcionam uma experiência ao volante ainda

Condições especiais para Citroën C4 Cactus
mais confortável e segura. O motorista tam-
bém conta com as opções Eco e Sport, fun-
cionalidades que permitem melhor desempe-
nho na cidade, com maior economia de com-
bustível ou com respostas mais rápidas e po-
tentes de seu motor.

Além dos descontos adicionais em toda
a gama de produtos, os clientes poderão es-
colher entre uma entrada de 20% ou taxas
de juros a partir de 0,99% em até 36 vezes.

O utilitário esportivo Citroën C4 Cactus
trouxe uma nova percepção aos clientes des-
de seu lançamento. Com ampla tecnologia
embarcada e design robusto e atraente, o
modelo tem conquistado não só os consumi-
dores, mas também a mídia especializada
em suas premiações.

O SUV possui pacote funcional com a
central multimídia Citroën Connect Radio,
com tela touch de 7" e conectividade Apple

Car Play e Android Auto. Além do volante
com regulagem de altura e profundidade, o
Citroën C4 Cactus traz itens de série, como
câmera de ré, ar-condicionado digital conec-
tados à central multimídia, piloto automático
com regulador e limitador de velocidade, sen-
sor de pressão dos pneus e assinatura lumi-
nosa em LED.

Diferenciais da versão Feel do C4 Cac-
tus: Direção elétrica; Alarme; Piloto Auto-
mático; Roda de liga leve de 17"; Sistema
de detecção de pressão dos pneus; LED
diurno; Central multimídia touchscreen com
espelhamento de Android Auto e Apple Car-
play; Comandos do rádio no volante; Rádio
com Bluetooth; Ar-condicionado digital na
central multimídia; Faróis de neblina; Câme-
ra de ré; Vidros elétricos com subida e des-
cida contínua e com antiesmagamento; Fun-
ção Eco e Sport.


