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Governo antecipa para agosto entrega
de 3,9 milhões de doses de vacina
Ruídos aumentam projeções de
inflação, diz presidente do BC
Página 3

Dono da Precisa se nega a responder
a perguntas na CPI da Pandemia
Página 4

Um estudo de saúde pública do Reino Unido descobriu
que a proteção de qualquer uma
das duas vacinas contra covid19 usadas com mais frequência contra a variante Delta do
novo coronavírus diminui depois de três meses.
O estudo também mostrou
que as pessoas que são infectadas depois de receberem as duas
doses da vacina da Pfizer-BioNTech ou da AstraZeneca podem
representar um risco maior para
os outros do que com variantes
anteriores.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

31º C
16º C

O Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) determinou que os
professores do estado só retornem às atividades presenciais 14
dias após completar o esquema
vacinal contra a covid-19. A de-

cisão em caráter liminar (provisório) é do juiz Emílio Migliano
Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo.
A ação foi movida pelo Sindicato dos Professores do Ensi-

Dólar sobe para
R$ 5,42 e fecha no maior
nível desde maio
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Estado pagará R$ 1 mil para
manter alunos do ensino
médio na escola
O Governador João Doria lançou na quinta-feira (19) o Bolsa
do Povo Educação para os estudantes mais vulneráveis do ensino médio da rede estadual de Educação. A ação prevê o pagamento
de benefício no valor de R$ 1 mil,
por ano letivo, e tem como obje-

tivo principal o combate à evasão
escolar. O programa faz parte do
Bolsa do Povo Educação, criado pelo Governo de São Paulo
para auxiliar as famílias a superarem os desafios educacionais e financeiros provocados
pela COVID-19.
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Guedes fala em modernizar
Mercosul e sugere reduzir
tarifa do bloco
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na
quinta-feira (19) que o Mercosul não tem, para o Brasil, a mesma importância

que teve em seu momento
inicial, quando foi “uma espécie de trampolim” para o
país avançar em termos de
competitividade. Página 3

Esporte

Brasileiros avançam no
Digo Baptista está
Mundial Sub-20 de Nairóbi confiante para etapa
O paranaense Gabriel Alves dos Santos e o paulista
Leonardo Santos de Jesus
classificaram-se na quinta-feira (19) para as semifinais dos
400 m com barreiras e dos
800 m, respectivamente, do
Campeonato Mundial Sub-20
de Atletismo, que começou a
ser disputado na quarta-feira e
prossegue até domingo (22)
no Estádio Kasarani, em Nairóbi, no Quênia.
Gabriel, de 18 anos, ficou
na segunda colocação na série
4 das eliminatórias, com
52.25, seu recorde pessoal,
garantindo lugar na próxima
fase da competição. Página 6

em Hungaroring

O PURE ETCR - nova categoria de turismo de carros
elétricos – chega neste final de
semana (20, 21 e 22) a sua
quarta e penúltima etapa da
temporada de estreia. A disputa acontecerá no tradicional
circuito de Hungaroring, em
Budapeste, na Hungria.

Volta Ciclística Internacional
do Grande ABC 2021
retorna em setembro

Noite
Foto/ Caio Storti

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,42
Venda:
5,42
Turismo
Compra: 5,32
Venda:
5,57

EURO
21ª Volta Ciclistica Internacional do Grande ABC

Após uma ausência de dois
anos, a Volta Ciclística Internacional do Grande ABC está de volta em
2021. A tradicional prova foi confirmada pela Federação Paulista de
Ciclismo para o dia 12 de setembro, reunindo alguns dos principais
nomes e equipes do ciclismo brasileiro. A prova contará pontos para
o ranking estadual e nacional
(CBC), este para as categorias Elite e Sub 23 masculino e feminino.
As baterias de todas as categorias
acontecerão a partir das 8h em um
circuito de 2,7 km montado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, em
Ribeirão Pires.
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Cada vez mais familiarizado com o Giulia ETCR da equipe Romeo Ferraris, o brasileiro Digo Baptista está animado
para mais um desafio. Em
quinto lugar no campeonato, o
piloto paulista correrá pela primeira vez em uma pista onde
já competiu.
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Brasil dá
continuidade à sua
tradição em Le Mans

Gabriel Alves dos Santos

Fonte: Climatempo

Compra: 6,33
Venda:
6,33

no Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), que reclama que o
governo paulista determinou a
volta presencial às aulas sem que
os professores tivessem completado o esquema vacinal, ou
seja, sem que tivessem tomado
as duas doses de imunizantes da
Pfizer/BioNTech, CoronaVac/
Butantan/Sinovac ou AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, ou aguardado
o prazo de 14 dias após a aplicação da dose única da Janssen.
Na ação, a Apeoesp pede que
os professores sejam mantidos
em trabalho remoto, sem prejuízo
de vencimentos, até que estivessem
completamente imunizados. O pedido não inclui aqueles que se recusaram a tomar vacina injustificadamente. A liminar também estabelece que os professores e demais
servidores da educação que pertençam ao grupo de risco, mantenhamse em trabalho remoto mesmo que
vacinados, desde que apresentem
declaração médica para comprovar
a situação.
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parte do empenho do governo
em vacinar toda a população
adulta com pelo menos uma
dose até o fim de setembro.
Até o momento, 207,4 milhões de doses foram entregues
ou estão em processo de distribuição aos estados e municípios para a campanha de vacinação. Dessas, 172,9 milhões
já foram aplicadas, sendo 119
milhões de primeira dose e 52,9
milhões de segunda dose ou
dose única da vacina.
O andamento da vacinação
pode ser conferido na plataforma LocalizaSUS, atualizada diariamente. (Agencia Brasil)

Foto/ François Flamand

Estudo
britânico
mostra que
eficácia de
vacinas diminui
contra Delta

Foto/Wikipédia

Manifestantes carregando
bandeiras foram a várias cidades afegãs na quinta-feira (19).
Várias pessoas foram mortas
quando combatentes do Talibã
dispararam contra uma multidão, disse uma testemunha.
Este foi o primeiro ato de oposição popular aos militantes
desde que eles tomaram a capital Cabul.
“Nossa bandeira, nossa
identidade”, gritava uma multidão de homens e algumas
mulheres, acenando com bandeiras nacionais pretas, vermelhas e verdes em Cabul, mostrou um vídeo divulgado nas
redes sociais.
Uma mulher caminhava
com uma bandeira sobre os
ombros. O Afeganistão comemora a independência do
controle britânico, conquistada em 1919, no dia 19 de
agosto.
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Justiça de SP determina
volta de professores só após
vacinação completa

Foto/ Wagner Carmo

Várias
pessoas são
mortas no
Afeganistão
em protestos
contra Talibã

O Ministério da Saúde informou na quinta-feira (19)
que conseguiu antecipar a
chegada de mais 3,9 milhões
de doses, para o mês de
agosto, de vacinas contra a
covid-19. Com a nova previsão de entregas, o mês
deve fechar com 68,8 milhões de doses disponibilizadas
para a população.
Por conta da antecipação,
a expectativa é que os laboratórios entreguem 62,6 milhões
de vacinas no mês de setembro. De acordo com a pasta,
serão 131,4 milhões de doses
em dois meses. A medida faz

André Negrão pilota o Alpine A480 em uma etapa do WEC
Com uma relevante lista de
talentos, o Brasil escreveu seu
nome nas 24 Horas de Le Mans
de diversas formas. Deste a estreia, em 1935, o país já contou
com 34 pilotos na corrida, incluindo diversos jovens promissores e pilotos consagrados. Prova

disso é que sua imensa maioria é formada por profissionais
contratados por fábricas e
equipes para tentar a vitória, e
não por gentleman drivers –
pilotos com verba pessoal para
adquirir uma vaga em equipes
subfinanciadas.
Página 6
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Estado pagará R$ 1 mil para manter
alunos do ensino médio na escola
O Governador João Doria
lançou na quinta-feira (19) o
Bolsa do Povo Educação para os
estudantes mais vulneráveis do
ensino médio da rede estadual
de Educação. A ação prevê o pagamento de benefício no valor
de R$ 1 mil, por ano letivo, e
tem como objetivo principal o
combate à evasão escolar. O programa faz parte do Bolsa do
Povo Educação, criado pelo
Governo de São Paulo para auxiliar as famílias a superarem os
desafios educacionais e financeiros provocados pela COVID-19.
“Quero ratificar a importância dessa iniciativa para combater a evasão escolar. Cinco milhões de crianças deixaram a es-

cola em 2020 no Brasil. Isso é
um deserto para o futuro do Brasil. Pessoas sem ensino não reagem, se tornam dependentes. E
é isso o que nós não queremos.
Queremos crianças e jovens que
tenham, pelo ensino, a oportunidade de viver melhor”, disse o
Governador.
No total, o Governo de SP
vai investir R$ 400 milhões no
programa, com aportes de R$
100 milhões ainda em 2021 e de
R$ 300 milhões no ano letivo de
2022. Por meio do novo benefício, o Governo de SP pretende
manter os jovens do ensino médio na escola, estimulando a participação nas atividades escolares e, consequentemente, me-

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereador e corregedor Gilbertinho Jr. (PSC) aguarda pelo
relator do caso “Pitta foi preto de alma branca”, no qual seu colega Faria de Sá (PP) vai ser julgado
.
PREFEITURA (São Paulo)
96º dia no cargo : equivoca-se quem acha que Ricardo Nunes
(MDB) não esteja preocupado com a variante Delta do Covid 19,
apesar da vacinação em massa
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Entre os 94 deputados e deputadas, reeleitos ou eleitos pela
1ª vez, muitos entendem que a reforma eleitoral deve resgatar
coligações nas eleições de 2022
.
GOVERNO (São Paulo)
Doria tem apoio oficial do FHC pras prévias Presidenciais
no PSDB. Ele oficializou os Rodrigos (Garcia pro seu cargo e
Maia pra Secretaria Ações Estratégicas)
.
CONGRESSO (Brasil)
Nem num ‘tribunal’ dominado por uma ditadura, a CPI (Covid
19) teria ‘relatório’ pronto e acabado - desde o início - pela cassação e até prisão do Bolsonaro
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
A cabeça de Jair Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem partido) funciona assim : não tem como mudar seu jeitão, porque foi desta
forma que faturou a eleição 2018
.
PARTIDOS (Brasil)
Embora preso pelo Supremo, Jefferson determinou ao seu
PTB escancare as portas pro Bolsonaro, seus filhos e demais parlamentares que queiram se filiar
.
HISTÓRIAS
Marcelo Pinto completou 3 meses como diretor administrativo do Autódromo Interlagos. Ex-chefe de gabinete (Câmara paulistana), o designer publicitário ...
.
(São Paulo)
... tá transformando o palco brasileiro da Fórmula 1 em espaço pra mega eventos nacionais e internacionais pra reativar o turismo. O “Shan” trabalha muito
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
cesarneto.com se tornou uma referência da liberdade possível.
Recebeu Medalha Anchieta (Câmara de São Paulo) e Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia do Estado de São Paulo)
.
Twitter @cesarnetoreal

cesar@cesarneto.com
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alunos regularmente matriculados no ensino médio e na 9a.
série do ensino fundamental
da rede estadual de ensino e
inscritos no Cadastro Único –
CadÚnico.
Dados da Secretaria de Educação indicam que há 3,5 milhões de estudantes matriculados na rede estadual de ensino,
com cerca de 770 mil em situação de pobreza ou extrema pobreza. Destes, 1,2 milhão estão
no ensino médio, sendo 267 mil
em vulnerabilidade.
“O bônus demográfico do
Brasil está diminuindo a partir
do final de 2022. Perder essa
geração será uma catástrofe. Se

não tivermos os investimentos e
as políticas necessárias no enfrentamento presente a esta pandemia, será uma conta que teremos que pagar pelo menos nos
próximos 30 anos”, afirmou o
Secretário estadual da Educação,
Rossieli Soares.
Bolsa do Povo Educação
O Bolsa do Povo Educação
é um programa de transferência
de renda do Governo do Estado
de São Paulo, via a Seduc-SP, e
tem como objetivo garantir o
vínculo das famílias com as escolas e dos estudantes com o
ambiente escolar. Para isso, serão selecionados 20 mil mães,

pais ou responsáveis legais de
estudantes matriculados na
rede pública estadual de ensino. Eles apoiarão as escolas,
principalmente no acompanhamento dos protocolos sanitários, garantindo o retorno
presencial seguro para estudantes e funcionários.
Os beneficiários do programa devem cumprir uma jornada
de quatro horas diárias e receberão R$ 500 por mês, de agosto a dezembro de 2021. As principais atividades realizadas por
eles são a busca ativa e o acolhimento de alunos, o apoio à educação especial, além do apoio
geral à escola.

Justiça de SP determina volta de
professores só após vacinação completa
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lhorando a aprendizagem.
Os pagamentos serão feitos
proporcionalmente ao ano letivo e estão condicionados à frequência escolar mínima de 80%,
à dedicação de 2 a 3 horas de
estudos pelo aplicativo Centro
de Mídias SP (CMSP) e à participação nas avaliações de aprendizagem. Os estudantes da 3ª
série do Ensino Médio devem
ainda realizar atividades preparatórias para o ENEM.
As inscrições para o programa poderão ser realizadas
entre 30 de agosto e 10 de setembro pelo site https://
www.bolsadopovo.sp.gov.br/.
Poderão se inscrever todos os
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O Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) determinou que os
professores do estado só retornem às atividades presenciais 14
dias após completar o esquema
vacinal contra a covid-19. A decisão em caráter liminar (provisório) é do juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda
Pública de São Paulo.
A ação foi movida pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp), que reclama
que o governo paulista determinou a volta presencial às aulas
sem que os professores tivessem completado o esquema vacinal, ou seja, sem que tivessem
tomado as duas doses de imunizantes da Pfizer/BioNTech, Co-

ronaVac/Butantan/Sinovac ou
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz,
ou aguardado o prazo de 14 dias
após a aplicação da dose única
da Janssen.
Na ação, a Apeoesp pede que
os professores sejam mantidos
em trabalho remoto, sem prejuízo de vencimentos, até que estivessem completamente imunizados. O pedido não inclui aqueles que se recusaram a tomar
vacina injustificadamente. A liminar também estabelece que os
professores e demais servidores
da educação que pertençam ao
grupo de risco, mantenham-se
em trabalho remoto mesmo que
vacinados, desde que apresentem declaração médica para
comprovar a situação.

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo informou
que a decisão está sendo analisada pela Procuradoria-Geral do
Estado (PGE) e que orientou as
escolas e diretorias de Ensino a
cumprir a decisão.
Ainda segundo a secretaria,
51% dos servidores já completaram o esquema vacinal. Já a
PGE informou à Agência Brasil
que o caso continua sob análise.
Aulas presenciais
Desde o dia 2 de agosto, as
escolas estaduais, particulares
e municipais do estado de São
Paulo estão autorizadas a retornar as aulas presenciais, podendo atender até 100% dos

alunos. Isso não ocorria desde o início da pandemia, em
março do ano passado, quando as aulas foram suspensas
pelo governo paulista. As aulas já tinham sido retornadas
no início deste ano, mas havia limite de 35% na capacidade de ocupação.
Para atender 100% dos alunos, a escola deverá manter um
limite de 1 metro de distanciamento entre eles. Cada escola ficará responsável pelo estabelecimento desse limite de
acordo com sua capacidade física. Se a escola não puder receber a totalidade dos alunos
de forma presencial, poderá
adotar sistema de revezamento. (Agência Brasil)

Governo do Estado lança nova
peça da campanha SP Pra Todos
O Governo de São Paulo lançou na quarta-feira (18) nova
peça da campanha SP Pra Todos.
O vídeo terá veiculação nacional até 25 de agosto, com reprodução nos principais canais
televisão e meios digitais do
país. A ação publicitária marca
a retomada segura do Turismo
e das demais atividades econômicas em SP.
O Estado de SP, por meio
do Instituto Butantan, foi pio-

neiro na busca pela vacina contra o coronavírus; ação decisiva para os atuais índices de
imunização dos brasileiros e de
regressão da pandemia em
todo país. E a mensagem da
nova campanha é de que, graças aos avanços da vacinação,
o Estado também pode agora
liderar a retomada da economia
de forma segura e responsável.
A peça produzida pela agência Z515 mostra São Paulo pre-

parado para receber os visitantes, sempre com “hoSPitalidade” e “reSPonsabilidade” na manutenção dos protocolos de segurança sanitária. O vídeo reforça os destinos “eSPetaculares”
existentes nas mais diversas regiões do estado, incluindo atrações litorâneas, religiosas, culturais, gastronômicas, de aventura, ecoturismo e rural.
As viagens e o turismo representem 7,8% da economia do

estado de SP e, de acordo com o
Centro de Inteligência da Economia do Turismo, órgão ligado
à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, a
expectativa é que, a partir da retomada econômica, sejam criados 87 mil empregos no setor
ainda este ano.
A nova peça da campanha SP
Pra Todos está disponível também nas redes sociais e demais
canais oficiais do Governo de SP.

Rodrigo Maia é anunciado como
Secretário de Projetos e Ações Estratégicas
O Governador João Doria
confirmou na quinta-feira (19)
que o deputado federal Rodrigo
Maia será nomeado nesta sextafeira, (20) Secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo.
O ex-Presidente da Câmara
dos Deputados será responsável
por agilizar os projetos de desestatização, acelerando as parcerias público-privadas e as concessões em andamento do Go-

verno de São Paulo.
“A experiência do Rodrigo
Maia à frente da Câmara fortaleceu nele a capacidade de
dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, com eficiência e credibilidade. Todas as reformas
que passaram sob sua liderança só foram possíveis por
causa do diálogo, do senso
de urgência e do olhar estratégico de quem sabe o que é ver-

dadeiramente importante para o
país”, diz Doria.
O Governador de São Paulo
lembra que Maia, durante o seu
mandato como presidente da
Câmara, foi essencial para manter o equilíbrio do Estado Democrático de Direito e evitar
rupturas institucionais.
Doria observou também que,
sob a coordenação de Rodrigo
Maia, no Congresso, os brasileiros assistiram projetos vitais ao

desenvolvimento do país serem
aprovados, como o Teto de Gastos, a Reforma da Previdência, a
Reforma Trabalhista, o Marco
do Saneamento, a Lei da Terceirização, o Novo Ensino Médio
e o novo Fundeb.
Rodrigo Maia tem 51 anos e
está em seu sexto mandato
como deputado federal. E já foi
Secretário de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro de
1997 a 1998.

SP recebe matéria-prima para fabricação de
7 milhões de doses da vacina do Butantan
O Secretário da Saúde de SP,
Jean Gorinchteyn, e o superintendente da Fundação Butantan, Reinaldo Sato, acompanharam na noite de quarta-feira (18) a chegada de um lote
de 4 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA). A matéria-prima irá viabilizar a produção de 7 milhões de doses
da vacina contra a Covid-19,
destinadas ao Programa Naci-

onal de Imunizações (PNI).
O voo da companhia aérea
Turkish Airlines saiu de Pequim
(China), fez escala em Istambul
(Turquia), e pousou no Aeroporto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, por volta
das 21h00.
A matéria-prima, enviada
pela biofarmacêutica chinesa
Sinovac, parceira do Instituto
Butantan, passará pelos proces-

sos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo
de controle de qualidade antes
de ser disponibilizada para a população por intermédio do Ministério da Saúde.
Até o momento, o Butantan
já disponibilizou 74,849 milhões de doses ao Ministério
da Saúde desde 17 de janeiro,
quando o uso emergencial do
imunizante foi aprovado pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A última entrega ocorreu na
manhã de quarta-feira (18), com
a liberação de mais 2 milhões de
doses ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI). As vacinas
fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da
Saúde, de 54 milhões de vacinas.
O primeiro, de 46 milhões, foi
concluído em 12 de maio.

São Paulo retoma vacinação para
quem recusou dose por causa da marca
Os moradores da capital paulista que se recusaram a tomar a
vacina contra a covid-19 devido
à marca do imunizante, e que
foram colocados no final da fila
para se vacinarem, podem voltar
aos postos de vacinação a partir
da quintna-feira, (19). A vacinação foi autorizada pela prefeitura em função da conclusão do

cronograma de vacinação da população adulta. Ainda assim, a
escolha da marca do imunizante
continua proibida.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 2.167
pessoas estavam com o direito
à vacinação suspenso temporariamente, de acordo com a lei
municipal 17.583, de 26 de ju-

lho de 2021, que determina que
“aquele que for retirado do cronograma de vacinação por recusa do imunizante será incluído novamente na programação
após o término da vacinação
dos demais grupos previamente estabelecidos (...) no cronograma do Plano Municipal de
Imunizações (PMI) na rede

municipal de saúde.”
A secretaria reforça que deve
ser feito o preenchimento do
pré-cadastro no site Vacina Já
para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados
como nome completo, CPF,
endereço, telefone e data de
nascimento.
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Ruídos aumentam projeções de
inflação, diz presidente do BC
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na quinta-feira (19) que ruídos no cenário político têm levado o mercado a aumentar as
projeções de inflação do Brasil.
“Há muito ruído na parte do funcionamento institucional do
Brasil, a briga entre Poderes”,
destacou em palestra virtual do
Council of the Americas.
Para Campos Neto, as turbulências têm feito com que as
perspectivas em relação a situação econômica do país do mercado sejam consideravelmente
diferentes das análises técnicas
do Banco Central. “Nós percebemos que a desconexão entre
os números que nós vemos no
mercado e os números que nós
temos internamente é maior do
que a de costume”, acrescentou.

O último Boletim Focus,
pesquisa feita pelo BC com especialistas do sistema financeiro, mostrou que a previsão do
mercado para a inflação medida
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
deste ano subiu de 6,88% para
7,05%. Para 2022, a estimativa
de inflação é de 3,90%.
A previsão para 2021 está
acima da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário
Nacional, de 3,75% para este
ano, com intervalo de tolerância
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%.
Risco fiscal
As mudanças anunciadas
pelo governo federal no Progra-

ma Bolsa Família também ajudaram, na avaliação do presidente
do BC, a trazer incertezas para os
operadores do mercado. “Quando o governo explicar o que o
Bolsa Família vai ser e como vai
se pagar por ele, isso vai acabar
com algumas incertezas que nós
vemos no mercado”, disse.
A medida provisória que cria
um novo programa, chamado de
Auxílio Brasil, foi apresentada
ao Congresso Nacional no último dia 9 de agosto. O novo programa social deve pagar, pelo
menos, 50% acima do valor médio pago pelo Bolsa Família, que
atualmente é de R$ 189. Parte
dos recursos do novo programa
virá do parcelamento do pagamento de precatórios previsto na
PEC e também de um fundo que
será criado com recursos de pri-

vatizações.
Campos Neto disse que serão feitos todos os esforços para
manter a inflação dentro das
metas. “Se tem algo que impacta o crescimento sustentável em
médio e longo prazo é inflação,
que age de modo perverso em
muitos aspectos”, disse ao ser
perguntado sobre os possíveis
impactos das taxas de juros nos
índices de emprego e crescimento econômico.
Para o presidente do BC, o
descontrole nos preços, inclusive, é um dos fatores que aumenta a desigualdade social. “Pessoas que têm mais dinheiro estão
mais protegidas da inflação das que
têm menos dinheiro. Isso cria desigualdade. E o governo, para compensar essa desigualdade tem que
gastar mais”. (Agencia Brasil)

Alta na produção e no emprego
mostra aquecimento da indústria
A produção industrial apresentou crescimento pelo terceiro mês consecutivo em julho e
o emprego no setor não cai há
13 meses, de acordo com dados
apresentados pela pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O índice de evolução do nível de
produção industrial cresceu 1,7
ponto em relação a junho e fechou em 53,7 pontos, acima da
linha de 50 pontos, o que indica
aumento da produção.

O indicador varia de 0 a 100
pontos, sendo 50 pontos a linha
de corte. Quanto mais acima da
linha divisória, maior e mais intenso é o aumento da produção
na comparação com o mês anterior.
De acordo com a CNI, o
emprego industrial também segue em trajetória de expansão.
O índice de evolução do número de empregados alcançou 52
pontos. Nos últimos 13 meses,
o indicador de evolução do nú-

mero de empregados ficou acima da linha de 50 pontos em 12,
o que revela alta do emprego industrial frente ao mês anterior.
Além disso, a utilização da capacidade instalada (UCI) ficou
em 71%, a maior para o mês de
julho em oito anos.
Por outro lado, os estoques
caíram em julho e permanecem
abaixo do planejado pelas
empresas. Ainda assim, para a
entidade, a situação é melhor
que no segundo semestre de

2020, quando a falta de insumos atingiu o ponto mais crítico.
Para os próximos seis
meses, as expectativas são
positivas e têm elevado as intenções de investimentos do
setor, acrescenta a CNI. Os
empresários esperam aumento da demanda e das exportações e, consequentemente,
do número de trabalhadores e
da compra de matérias primas. (Agencia Brasil)

Guedes fala em modernizar Mercosul
e sugere reduzir tarifa do bloco
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quinta-feira
(19) que o Mercosul não tem,
para o Brasil, a mesma importância que teve em seu momento inicial, quando foi “uma espécie de
trampolim” para o país avançar
em termos de competitividade.
Segundo ele, o bloco “não
está correspondendo às expectativas”, ainda que não tenha deixado de ser uma “ferramenta válida e importante”. A solução
para isso, disse Guedes, passa
pela modernização do bloco. As
afirmações foram feitas durante audiência pública no Senado,
destinada a debater a ampliação
e a modernização do bloco constituído por Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai.
“Nos últimos 30 anos, o comércio global aumentou muito
e tirou 3,7 bilhões de pessoas da
miséria, aumentando a renda per
capita. Enquanto isso, nós, quando fomos pioneiros em criar
grandes blocos de integração
comercial, fomos ficando para
trás”, disse o ministro ao iniciar

sua participação na comissão.
Guedes disse que o Mercosul foi “um grande sucesso”
como plataforma para aumentar
a integração do bloco e para lançar a economia brasileira na economia global. “Foi uma espécie
de trampolim para o Brasil se
integrar à economia global”, disse o ministro ao lembrar que,
entre 1991 e 1998, a participação do Mercosul na corrente de
comércio brasileira subir de 9%
para 18%. “Depois disso começou a cair”, complementou.
“No início foi uma força de
sustentação para essa força de
integração nossa. Dali pra frente veio descendo e hoje está entre 6% e 7%. É menos da metade do que já foi. O Mercosul não
está correspondendo às expectativas que foram lançadas, e depois de um início forte, com a
integração regional, foi perdendo a importância ao longo do
tempo”, argumentou.
Tarifa Externa Comum
Guedes acrescentou que

continua considerando o bloco
uma plataforma “válida e importante”. “Mas precisamos modernizar essa ferramenta. Essa modernização passa pela redução
da tarifa externa comum
(TEC) porque estamos acima
do resto do mundo, que se integrou. No mundo, ela está,
em média, entre 4% e 5%, e
no Mercosul está em 13%”,
disse o ministro em meio a
críticas pelas dificuldades que
a Argentina tem imposto para
essa redução.
No início do ano, o Brasil
propôs ao bloco a primeira revisão da TEC, cuja média de alíquotas está em 13,4%. Inicialmente a proposta era de uma redução de 20% dessa alíquota.
Posteriormente a equipe econômica brasileira suavizou a redução para 10% em 2021 e outros
10% em 2022 – percentual a ser
aplicado sobre a atual alíquota.
Outro ponto que está em discussão é a proposta de flexibilizar as negociações comerciais
do grupo regional com outros

países, por meio da alteração do
Tratado de Assunção, de forma a
atenuar a exigência de negociação conjunta dos quatro países
membros.
“Não gostaríamos que a cláusula de consenso do Mercosul
virasse um veto ou uma cláusula
de veto, que diz que se alguém
não quer andar, o outro também
não pode andar. Nós achamos
que o Brasil é grande demais,
com grande potencial e desafios enormes. Não podemos
ser prisioneiros de um arranjo
institucional que não se modernize e degenere o fluxo de
comércio. O Brasil não pode
virar prisioneiro de uma filosofia de protecionismo e atraso”, disse Guedes.
O ministro reiterou que a
ferramenta que é o Mercosul
não está correspondendo às necessidades brasileira e que, nas
conversas com o governo argentino, tem dito que “sem fechar
acordo, ou sem que nos acertemos, a ferramenta não fará sentido para nós”. (Agencia Brasil)

Caixa tem lucro de R$ 10,8 bilhões
no primeiro semestre de 2021
A Caixa lucrou R$ 6,3 bilhões no segundo trimestre de
2021. O valor representa aumento de 144,7% na comparação
com o mesmo período de
2020. Com o resultado, o lucro total do banco no semestre chega a R$ 10,8 bilhões.
Se comparado ao primeiro semestre do ano passado, o lucro do banco aumentou
93,4%. Os números são destaque dos resultados econômicos apresentados na quintafeira (19) pela Caixa.
O saldo na carteira de crédito total obtido no segundo
trimestre está em R$ 816,3
bilhões, o que representa crescimento de 13,4%, se comparado ao segundo trimestre de
2020. Já o saldo em poupança
apresentou uma evolução de

2,1% em 12 meses, chegando
a R$ 371,4 bilhões.
As contratações de crédito imobiliário cresceram
101,3% no primeiro semestre,
na comparação com igual período do ano anterior, totalizando R$ 37,4 bilhões. No
mesmo período, o volume de
contratações Agro aumentou
79,3%, percentual que corresponde a R$ 5,8 bilhões.
Segundo os resultados econômicos da Caixa, foram contratados R$ 17,6 bilhões em crédito consignado no segundo trimestre, valor que é 35,9% maior do que o obtido no primeiro
trimestre de 2021.
A economia estimada pelo
banco para o triênio 2019-2021
está em R$ 333,6 milhões, com
a devolução de 133 imóveis ad-

ministrativos feitas até junho. As
despesas com pessoal caíram
0,6% em 12 meses.
A renegociação de aluguéis,
atualizado a Valor Presente Líquido (VPL), possibilitou, ao
banco, uma economia de R$ 4,2
bilhões, considerando a perpetuidade dos contratos. Já a devolução dos imóveis – também
atualizada a VPL e considerando a perpetuidade dos contratos
– representa uma economia de
R$ 6 bilhões.
Plano de expansão
De acordo com o plano de
expansão da Caixa, está prevista
a inauguração de 268 novas unidades. Destas, 168 voltadas ao
atendimento de clientes do varejo e 100 unidades especializadas no agronegócio.

O IPO (da sigla em inglês
para oferta pública inicial de
ações) da Caixa Seguridade registrou volume financeiro de R$
5 bilhões. Foram vendidas
17,25% de ações da Caixa Seguridade a 150 mil investidores.
Além disso, cinco parcerias estratégicas foram concluídas
com essa empresa de seguridade, a um valor total de R$ 9,8
bilhões. Já o desinvestimento
total no Banco PAN, controlado
conjuntamente pela Caixa Participações S.A., gerou lucro líquido de R$ 2 bilhões.
A margem financeira do banco ficou em R$ 11,1 bilhões,
valor 19,7% maior do que o registrado no segundo trimestre do
ano passado e 0,8% maior do que
o registrado no primeiro trimestre de 2021. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Várias pessoas são
mortas no Afeganistão
em protestos
contra Talibã
Manifestantes carregando bandeiras foram a várias cidades
afegãs na quinta-feira (19). Várias pessoas foram mortas quando
combatentes do Talibã dispararam contra uma multidão, disse
uma testemunha. Este foi o primeiro ato de oposição popular
aos militantes desde que eles tomaram a capital Cabul.
“Nossa bandeira, nossa identidade”, gritava uma multidão de
homens e algumas mulheres, acenando com bandeiras nacionais
pretas, vermelhas e verdes em Cabul, mostrou um vídeo divulgado nas redes sociais.
Uma mulher caminhava com uma bandeira sobre os ombros.
O Afeganistão comemora a independência do controle britânico, conquistada em 1919, no dia 19 de agosto.
Um porta-voz do Talibã não estava disponível de imediato para
comentar.
Em Asadabad, capital da província de Kunar, várias pessoas
foram mortas durante uma manifestação, mas não ficou claro se
as baixas resultaram de disparos ou da debandada causada pelos
tiros, disse a testemunha Mohammed Salim.
“Centenas de pessoas saíram às ruas”, contou Salim. “De início, fiquei assustado e não queria ir, mas quando vi que um dos
meus vizinhos participava, tirei a bandeira que tenho em casa.”
“Várias pessoas foram mortas e feridas na dispersão e pelos
disparos do Talibã”, disse ele.
Manifestantes também foram às ruas de Jalalabad, cidade do
leste afegão e um distrito da província de Paktia.
Na quarta-feira (18), combatentes do Talibã atiraram em manifestantes que acenavam com uma bandeira em Jalalabad e mataram três, relataram testemunhas e a mídia.
Em alguns lugares, manifestantes arrancaram bandeiras brancas do Talibã, de acordo com a mídia, que também citou cenas
semelhantes em Asadabad e Khost, outra cidade do leste, ainda
na quarta-feira.
O primeiro vice-presidente Amrullah Saleh, que está tentando congregar a oposição ao Talibã, expressou apoio aos protestos.
“Saúdem aqueles que carregam a bandeira nacional e assim
defendem a dignidade de nossa nação”, disse ele no Twitter.
Na terça-feira, Saleh afirmou que está no Afeganistão e que é
o “presidente interino legítimo”, já que o presidente Ashraf Ghani fugiu quando o Talibã tomou Cabul no domingo (15).
A repressão aos protestos cria novas dúvidas sobre as garantias do Talibã de que mudou desde que governou o país entre
1996 e 2001, quando reprimia severamente as mulheres, realizava execuções públicas e explodia estátuas budistas antigas.
Agora o Talibã diz que quer paz, que não se vingará de antigos
inimigos e que respeitará os direitos das mulheres nos moldes
da lei islâmica. (Agencia Brasil)

Estudo britânico
mostra que eficácia
de vacinas diminui
contra Delta
Um estudo de saúde pública do Reino Unido descobriu que a
proteção de qualquer uma das duas vacinas contra covid-19 usadas com mais frequência contra a variante Delta do novo coronavírus diminui depois de três meses.
O estudo também mostrou que as pessoas que são infectadas
depois de receberem as duas doses da vacina da Pfizer-BioNTech ou da AstraZeneca podem representar um risco maior para os
outros do que com variantes anteriores.
Com base em mais de 3 milhões de amostras de nariz e garganta coletadas em todo o país, o estudo da Universidade de
Oxford revelou que, 90 dias após a segunda dose da vacina da
Pfizer ou da AstraZeneca, a eficácia na prevenção de infecções
caiu para 75% e 61% respectivamente.
Trata-se de uma redução dos índices de 85% e 68%, respectivamente, observados duas semanas após a segunda dose. A redução da eficácia foi mais entre pessoas de 35 anos ou mais.
“Essas duas vacinas, com duas doses, continuam se saindo
muito bem contra a Delta. Quando você começa muito, muito
alto, tem um caminho longo pela frente”, disse Sarah Walker,
professora de estatísticas médicas de Oxford e pesquisadorachefe do estudo.
Walker não se envolveu na criação da vacina da AstraZeneca,
desenvolvida inicialmente por especialistas de imunologia de
Oxford.
Os pesquisadores não quiseram projetar quanto mais a proteção cairá com o tempo, mas deram a entender que a eficácia das
duas vacinas estudadas convergirá entre quatro e cinco meses
após a segunda dose.
Ressaltando o risco acentuado de contágio da variante Delta,
o estudo também mostrou que aqueles que se infectam apesar de
estarem totalmente vacinados, tendem a ter uma carga viral semelhante à de não vacinados com infecção, uma deterioração
clara em relação à época em que a variante Alpha ainda predominava no Reino Unido.
As descobertas de Oxford se alinham a uma análise do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos
(CDC) e chegam no momento em que o governo norte-americano delineia planos para tornar doses de reforço de vacinas contra
covid-19 amplamente disponíveis a partir do mês que vem,em
meio a um aumento de infecções da variante Delta. A entidade
citou dados que indicam uma proteção declinante das vacinas ao
longo do tempo.
Israel começou a administrar a terceira dose da vacina da Pfizer no mês passado, para conter uma disparada de infecções locais causadas pela Delta. Vários países europeus também devem
começar a oferecer doses de reforço aos idosos e às pessoas
com sistemas imunológicos enfraquecidos. (Agencia Brasil)
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Deputados aprovam regime
diferenciado para assassinos de policial
Dólar sobe para
R$ 5,42 e fecha no
maior nível desde maio
As tensões no mercado financeiro internacional voltaram a dominar as negociações
na quinta-feira (19), fazendo o
dólar ultrapassar a barreira de
R$ 5,40 e fechar no nível mais
alto desde o início de maio. A
bolsa chegou a cair 1,58% durante a manhã, mas recuperouse ao longo do dia e teve a primeira alta após três dias seguidos de perda.
O dólar comercial fechou o
dia vendido a R$ 5,423, com
alta de R$ 0,048 (+0,89%). A cotação operou em alta durante
toda a sessão, chegando a ultrapassar R$ 5,45 no início das
negociações.
Com a valorização nos últimos dias, a divisa acumula alta
de 4,09% apenas em agosto.
Em 2021, a alta chega a 4,51%.
No mercado de ações, o dia
foi marcado pela leve recuperação. Depois de três quedas seguidas, o índice Ibovespa, da
B3, fechou aos 117.165 pontos,
com alta de 0,45%. O indicador
inverteu a queda registrada pela
manhã, após ficar abaixo dos 115
mil pontos, influenciado pela
alta das bolsas norte-americanas e pelo movimento de compra de ações depois de alguns
papéis terem ficado baratos.

Tanto fatores internos
como externos têm provocado
nervosismo no mercado nos últimos dias. O dólar subiu em
todo o planeta pelo segundo
dia seguido, após a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, Banco Central norteamericano) ter indicado que
parte dos dirigentes defende o
início, ainda este ano, da retirada dos estímulos monetários concedidos durante a pandemia de covid-19.
Paralelamente, as preocupações com a disseminação da
variante Delta do novo coronavírus aumentaram as tensões. Os preços das commodities (bens primários com cotação internacional) continuaram
a cair, em meio aos receios de
atraso na recuperação econômica global.
No Brasil, as discussões em
torno da proposta de emenda
à Constituição (PEC) que parcela os precatórios e da reforma do Imposto de Renda (IR)
reforçaram os ruídos. Os investidores temem que a PEC crie
gastos fora do teto e que as
mudanças no IR reduzam a arrecadação, agravando o desequilíbrio das contas públicas.
(Agencia Brasil)

Renan deve apresentar relatório
na segunda quinzena de
setembro sobre CPI
Na reta final dos trabalhos,
o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia do Senado, Renan
Calheiros (MDB-AL), disse na
quinta-feira (19) que pretende
apresentar o parecer sobre as
investigações do colegiado na
segunda quinzena de setembro.
O senador descartou a possibilidade de pedir que o inquérito continue em outras instituições investigativas após o término dos trabalhos da CPI. Segundo o relator, seu parecer
será conclusivo.
Diante de questionamentos
do senador governista Marcos
Rogério (DEM- RO), Renan adiantou como pretende conduzir
o texto. “O meu relatório não vai
mandar para procuradoria investigar nada. Ele vai concluir
a partir das investigações realizadas aqui e pedindo para que,
no prazo que a lei das comissões parlamentares de inquérito reserva, a Procuradoria-Geral da República mande processar, e não investigar novamente. Não é esse o meu estilo, o
meu propósito”, destacou Calheiros.
O senador alagoano acrescentou ainda que, no parecer,
vai responsabilizar por crime
comum os integrantes de um
suposto gabinete paralelo, que
teria aconselhado o governo federal na tomada de decisões durante a pandemia. “Pretendo,
como relator, posso não aprovar nesta CPI, responsabilizar
por crime comum todos os
membros do gabinete paralelo,
pela maldade que fizeram con-

tra o Brasil ao prescrever remédios ineficazes, ao estabelecer
prioridades para gasto orçamentário, para execução de
gasto público criminosamente”,
completou.
O parlamentar rebateu acusações de Marcos Rogério de
que estaria antecipando trechos do relatório final à imprensa. Renan garantiu que nem o
parecer nem um esboço do documento estão prontos. Segundo ele, a única informação que
deu à imprensa sobre o parecer
é o prazo previsto para entrega.
Ainda na primeira parte da
reunião a CPI aprovou 187 requerimentos, propostos por Renan Calheiros, 120 deles de quebra dos sigilos fiscais. Na lista,
estão o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e
o advogado Frederick Wassef,
que já defendeu o presidente da
República e outros membros da
família Bolsonaro. Ao justificar
os pedidos, Renan disse que
Wassef e Barros “possuem registros de passagens de recursos e/ou relacionamentos comerciais com origem ou destino
na empresa Precisa — Comercialização de Medicamentos
LTDA., seus sócios, familiares
destes e outros investigados
por esta CPI”.
Junto com o pedido de quebra do sigilo fiscal de Barros e
Wassef, o relator deu prazo de
48 horas para que Receita Federal envie à comissão a relação
de empresas de que o deputado
e o advogado participam ou tenham participado nos últimos
cinco anos.(Agencia Brasil)

A Câmara dos Deputados
aprovou na quinta-feira (19)
projeto de lei que prevê a prisão em regime disciplinar diferenciado de condenados por
crime de assassinato de policiais ou militares no exercício da
função ou em decorrência dela.
A matéria segue para o Senado.
Segundo a Lei de Execução Penal, o regime disciplinar diferenciado tem duração máxima de
360 dias e consiste na permanência do presidiário em cela individual, com limitações ao direito de visita e do direito de
saída da cela.
O projeto inclui crimes praticados ou tentados, inclusive
contra cônjuge ou parente consanguíneo até o terceiro grau e
em razão dessa condição. A regra se aplica mesmo a presos

provisórios. A pena qualificada
para esse tipo de crime é de reclusão de 12 a 30 anos.
“É parte da estratégia do crime organizado de minar a resistência do Estado e, entre os
bandidos, é motivo de comemoração e ascensão na liderança
da organização criminosa. Por
isto a legislação precisa instrumentalizar o Estado de forma a
neutralizar estes criminosos e as
ações por eles praticadas”, afirmou o relator, deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG).
O texto determina ainda que
esses presos sejam preferencialmente encaminhados para presídio federal. Nesses casos, o
juiz da execução ou da decretação da prisão provisória deverá
solicitar ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministé-

rio da Justiça a reserva de vaga
em estabelecimento federal.
A matéria prevê também que
durante o tempo de cumprimento da pena sob esse regime, o
preso não poderá progredir de
regime ou obter o livramento
condicional.
“Não raras vezes, esses criminosos continuam a agir dentro do cárcere para que mais vidas policiais sejam perdidas.
Ou seja, há um fortalecimento
e, de certa forma, um estímulo à
prática dessas infrações, pois
o praticante desse crime ganha
o respeito dentro da prisão e
causa temos aos profissionais
que temem por suas vidas”, argumentou Gonzaga.
Para a líder do PSOL, deputada Talíria Petrone (RJ), a proposta deveria ser mais discuti-

da e esclarecer os impactos da
medida na lotação dos presídios federais.
“Os presídios federais de
segurança máxima foram criados para um fim, que é tirar criminosos, líderes de facções criminosas dos seus territórios,
em especial por crimes interestaduais, e afastá-los do lugar do
crime. Esses presídios têm um
perfil específico”, argumentou.
“Não há na matéria nada que
fale do impacto que as transferências podem gerar, qual vai
ser o fluxo das transferências,
qual o volume de processo que
vai ser gerado, se as penitenciárias federais, que são cinco,
têm vagas suficientes, qual vai
ser o perfil dessas penitenciárias, que vai mudar completamente”. (Agencia Brasil)

Dono da Precisa se nega a responder
a perguntas na CPI da Pandemia
Um dos depoimentos mais
aguardados pelos senadores
que integram a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia do Senado, o
do dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, acabou sem o efeito esperado na
quinta-feira (19).
Diante dos parlamentares,
depois de quatro tentativas de
ouvi-lo na CPI, o empresário se
recusou a firmar o compromisso
de falar a verdade e abriu mão
de usar os 15 minutos iniciais
antes de começarem as perguntas dos senadores. Amparado
por habeas corpus, concedido
pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, o empresário seguiu a estratégia usada na quarta-feira (18) pelo advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira e optou por
exercer seu direito constitucional de ficar em silêncio.
Na reunião, o empresário disse que o contrato de compra da
vacina indiana Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech, envolvia 20 milhões de

doses a US$ 15 por unidade. Perguntado pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), sobre
o motivo de o valor da Covaxin
ser cerca de 50% mais alto do
que o das outras vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde,
o empresário disse que não foi o
responsável pela precificação.
“Quem determina o preço de
venda da vacina não é a Precisa,
mas sim a Bharat Biotech. Tem
uma política internacional de
preços e nós conseguimos que
ela fosse praticada no seu piso
para o governo brasileiro, com
frete, seguros e todas as despesas envolvidas”, argumentou
Maximiano.
Renan Calheiros lembrou
que documentos do Itamaraty
obtidos pela comissão estimam
outros valores, bem inferiores,
aos US$ 15 cobrados pela Precisa do Ministério da Saúde na negociação.
A Precisa ganhou as atenções da comissão por ter sido a
empresa que atuou como intermediária entre a Bharat Biotech
e o Ministério da Saúde na ne-

gociação de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Diante
de suspeitas de irregularidades,
o contrato foi cancelado pelo Ministério da Saúde.
Entre as poucas perguntas
que concordou em responder,
Maximiano confirmou ao relator
do colegiado que conhece o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). O sócio
da Precisa também reconheceu
que a emenda apresentada pelo
deputado para inclusão da agência sanitária indiana na Medida
Provisória (MP) 1.026/2021, convertida na Lei 14.124, de 2021,
era de interesse da empresa.
Apesar disso, o empresário disse que não tratou sobre o assunto com Barros.
“Quando digo que era do interesse porque, por óbvio, ela
tornava a Covaxin elegível também, assim como outras, de outras autoridades. Mas não houve absolutamente nenhum contato com o deputado Ricardo
Barros, tampouco com outro
para se fazer essa inclusão”, ressaltou Maximiano.

Ao longo do depoimento,
Francisco Maximiano foi alertado diversas vezes por senadores por abusar do direito de ficar
calado. O vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), chegou a pedir a suspensão da reunião para nova
consulta ao Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre os limites do
habeas corpus concedido ao depoente, mas foi convencido que
não seria uma boa estratégia por
outros senadores de oposição.
De acordo com embargo declaratório sobre essa questão já
expedido pelo presidente do
STF, Luiz Fux, cabe ao presidente da CPI, senador Omar Aziz (
PSD-AM), a subjetividade para
decidir o que deve ou não ser
respondido pelo depoente respeitando o limite do que possa
incriminá-lo.
Na avaliação da senadora
Soraya Thronicke (PSL-MS), a
decisão de Fux abre margem para
dar voz de prisão para testemunha que abuse do direito de ficar calado por crime de falso testemunho. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0083240-48.2018.8.26.0100 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)
Confecções Fama Volat Ltda Me, CNPJ04.986.456/0001-23, na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil)
S/A instaurou cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de R$ 181.040,76 (25.10.2018),acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao saldo devedor da concessão de crédito junto à conta corrente nº 0033-4622-13-000130-4 (operação nº
0005017297599001694). Estando a reqda. em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias. Não ocorrendo
o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, deverá ser acrescido multa e honorários de advogado de 10%, nos termos do art. 523,
§ 1º do CPC, devendo Vossa Excelência proceder com a penhora on-line do valor devido a ser atualizado até o momento do bloqueio, nos
termos do artigo 835, I e 854 ambos do CPC. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2020. B 20 e 21/08

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. expedido nos autos
do PROC. N° 0017753-93.2009.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes. Estado de São Paulo. Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI. na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação contra Osp Administração,
Participações, Empreendimentos e Negócios Ltda. A Dra Simone Gomes Rodrigues Casoretti, Juíza de Direito da 9ª Vara da
Fazenda Pública - Foro Central. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa
que por r. Sentença datada de 25.07.2016, foi julgado procedente o pedido para incorporar ao patrimônio do autor, o imóvel situado na
Rua H. lote 9, da quadra C, Jardim Recanto Morumby, 30°, Subdistrito-Ibirapuera, com área de 250.00 m2, objeto da matrícula 38.714
DOª ª#2)ª30ªCONFORMEª$ECRETOª-UNICIPALªN ªªDATADOªDEª ªSENDOªlXADOªOªVALORªDAªINDENIZAÎÍOªAªIMPORTÉNCIAªDEª
2ªªMARÎO ª%ªPARAªOªLEVANTAMENTOªDOSªDEPØSITOSªEFETUADOS ªFOIªDETERMINADAªAªEXPEDIÎÍOªDEªEDITALªCOMªOªPRAZOªDEªª
DEZ ªDIASªAªCONTARªDAªPUBLICAÎÍOªNOª»RGÍOª/lCIAL ªNOSªTERMOSªEªPARAªOSªlNSªDOª$ECª,EIªN ª ªOªQUAL ªPORªEXTRATO ªSERÈªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021.
B 20 e 21/08

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1132458-33.2015.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fumagalli & Rodrigues Sociedade Imobiliaria Ltda, Sonia
Maria das Graças Mendes, Fatima Adriana das Graças Mendes, Maria Aparecida Damasceno Mendes, Geraldo
Vicente, Maria Rosa Vicente, Alex Dias dos Santos, Keiliana Sousa Dias, Rosangela Pereira Cavalcanti, Sebastião
Vicente, como herdeiro de Geraldo Vicente, Maria Rosa Vicente, Marcelo Pessoa da Silva, Maria de Lourdes Gonçalves
da Silva, Margarida Alacolim, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Teresa do Espírito Santo Camillo e Salvador Camillo Netto ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Comendador Artur Capodaglio, nº54, CEP 04410-080,
São Pualo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 20 e 21/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0102414-92.2008.8.26.0003. O MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr. FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a CARLOS EDUARDO SILVA, CPF/MF nº 028.946.368-81, MARCIA REGINA SILVA MENDES, CPF/MF nº
068.748.288-78, RENATA CORDOLINA SILVA, CPF/MF nº 307.107.218-03 e APARECIDA DE FATIMA SILVA, CPF/
MF nº 028.946.528-10, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio
Edifício Mianos, visando o recebimento de R$ 637,97 (seiscentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos)
referente às despesas condominiais não pagas da unidade 64, do vencimento de 05/01/2008. Encontrando-se os
réus em lugar incerto e não sabido, e não sendo possível citá-los pessoalmente, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, na forma dos artigos 256 e 257 do CPC, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Ficam advertidos que,
consoante o disposto no inciso IV do artigo 257 CPC, não sendo contestada a ação, os réus serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2021.
20 e 21/08

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA
AUXILIADORA DE SOUZA BERNARDES, REQUERIDO POR Ana Maria Bernardes e outros - PROCESSO Nº
0001667-90.2020.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES, do FORO
REGIONAL XI - PINHEIROS, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Eduardo Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar a INTERDIÇÃO de MARIA AUXILIADORA DE SOUZA
BERNARDES, brasileira, divorciada, RG 8004234, CPF 082.363.658-59, com endereço na Avenida São Gualter,
1578, Residencial Geriátrico Alto de Pinheiros, Vila Ida, CEP 05455-002, São Paulo/SP, nascida em 26 de março
de 1931, filha de Joaquim de Souza e Adelaide Barreto de Souza, portadora de quadro demencial (CID-F03,
I10 e 82.9), a afetar todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial,
nomeando-lhe curador EDUARDO BERNARDES, brasileiro, casado, RG 5.491.069-9, CPF 816.441.838-20,
com endereço na Rua Filipinas, 235, apartamento 2203, Alto da Lapa, São Paulo/SP. Em obediência ao disposto
no §3º do artigo 755, do CPC, servirá o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três
vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. 20/08

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0014519-42.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Siviero Infraestrutura e Engenharia Ltda. CNPJ. 56.417.637/0001-32 e Wellington David Martins, CPF. 365.007.148-73, que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a sua Intimação,
por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpra voluntariamente a sentença, efetuando o
pagamento da quantia de R$ 30.132,91 (Junho/2021), corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, §
2º, IV, do CPC, e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de
advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e
avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é
expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 11 de agosto de 2021.

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0002786-58.2021.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 02ª Vara Cível,
do Foro Regional IX ʹ Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Souza Domini Dias Leite, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Danielle Montiel de Souza, CPF. 302.255.418-40, que Colégio Nossa Senhora de Fatima, move a ação de
Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 4.127,55 (maio/2021), corrigido e
acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo
acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor,
expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos
de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2021.

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1076089-87.2013.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível
– Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Unicorp Participações e Serviços de Consultoria em Recursos Humanos Ltda,
CNPJ 59.470.161/0001-91, na pessoa de seu representante legal e a Henio José Monteiro Godinho, CPF 175.347.987-87, que Banco
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 476.979,50 (out/2020), referente
ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 00333560300000001390 (Operação nº 3560000001390300170). Estando os
EXECUTADOSªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªhQUANTUMvª
RECLAMADO ª ACRESCIDOª DEª JUROSª Eª CORREÎÍOª MONETÈRIA ª BEMª COMOª HONORÈRIOSª ADVOCATÓCIOSª lXADOSª EMª ª SOBREª Oª TOTALª DOª DÏBITOª
ATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOª
DEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECEREMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOª
EXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMª
ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
ARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªAGOSTOªDEªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

(',7$/'(&,7$d23URFHVVR)tVLFRQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO2EULJDo}HV
5HTXHUHQWH*RMR$PpULFD/DWLQD/WGD([HFXWDGR$PELHQWH'LVWULEXLGRUDGH3URGXWRVGH+LJLHQH/WGD(SSHRXWURV(',7$/'(
&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR
5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D ÈOYDUR/XL]9DOHU\0LUUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 52*(5,2
1$9$552&3)H'$1,(//(1$9$552&3)TXHIRLLQVWDXUDGR,QFLGHQWHGH'HVFRQVLGHUDomR
GD3HUVRQDOLGDGH-XUtGLFDQRVDXWRVGD([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDODMXL]DGDSRUSDUWHGH*RMR$PpULFD/DWLQD/WGDHPIDFH
GH$PELHQWH'LVWULEXLGRUDGH3URGXWRVGH+LJLHQH/WGD(33(QFRQWUDQGRVHRVUpXVHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
DVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDPDQLIHVWHPVHVREUHRSHGLGRGHGHVFRQVLGHUDomR
GDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHPSUHVDH[HFXWDGDUHTXHUHQGRDVSURYDVFDEtYHLV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD  3UHVWDomR GH 6HUYLoRV ([HTXHQWH )XQGDomR 6mR 3DXOR ([HFXWDGR 5HQDWR
-RVp (UQHVWR &RHOKR (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -X+\HRQ
/HH QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 5(1$72 -26e (51(672 &2(/+2 &3)  TXH QRV DXWRV
GD DomR 0RQLWyULD RUD HP IDVH GH FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD DMXL]DGD SRU )XQGDomR 6mR 3DXOR PDQWHQHGRUD GR
&HQWUR 8QLYHUVLWiULR $VVXQomR  81,)$, SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5
H5(VWDQGRRH[HFXWDGRHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDD,17,0$d2GDSHQKRUDSRU(',7$/SDUD
TXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGRVTXDLVSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXV
XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD3UHVWDomRGH6HUYLoRV
5HTXHUHQWH)XQGDomR6mR3DXOR5HTXHULGR/XFLDQDGD6LOYD*DOOHJR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(662
12 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 
&DUDPXUX$IRQVR)UDQFLVFRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D/XFLDQDGD6LOYD RX/XFLDQDGD6LOYD*DOOHJR  &3)
 TXH)XQGDomR6mR3DXORPDQWHQHGRUDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOROKHDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUD
FREUDQoDGDTXDQWLDGH5 RXWXEURGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVHP&XUVRV
GH(VSHFLDOL]DomR$SHUIHLoRDPHQWRH([WHQVmRQRDQRGH(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomR
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGH
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHU
VHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DULR&KLXYLWH-~QLRUQDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D (PDQXHO GH 2OLYHLUD &DUYDOKR &3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR
&RPXP DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5
 MXOKR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP
 GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD
DGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $GULDQD *HQLQ )LRUH %DVVR QD IRUPD GD
/HLHWF)$=6$%(5D R /$Ë6$&$0$5*2$/9(6%UDVLOHLUD6ROWHLUD5*&3)TXH
OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH )XQGDomR GH 5RWDULDQRV GH 6mR 3DXOR
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDLRGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH3UHVWDo}HVGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLV
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HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0006142-95.2020.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional IX ± Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei. FAZ SABER a
Elizabete da Silva Barbosa, CPF. 203.969.068-93 que Colégio Nossa Senhora de Fátima move a ação de Cumprimento de
Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram
voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 60.161,18 (Outubro/2020), corrigido e acrescido de
custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima
fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor,
expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos
de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2021.

SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021
IGUAÇU CELULOSE, PAPEL S/A
CNPJ/ME: 81.304.727/0001-64 - NIRE: 4130001022-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Iguaçu Celulose, Papel S/A, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada às 09h30 do dia 30 de agosto de 2021, na
sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel nº. 635, CIC, Curitiba, Paraná, a fim
de deliberarem sobre as seguintes materias:
(i) Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao
cargo vago ocupado pela Conselheira Betina Pizani Ferreira;
(ii) Assuntos Gerais.
Curitiba, 17 de agosto de 2021.
Diretor Superintendente
Felipe Cavalcanti

Jornal O DIA SP
Gaia Impacto Securitizadora S.A. - CNPJ/MF 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 29.01.2021
Data, hora, local: 29.01.2021, 10hs, na sede, Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1,
São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: João Paulo dos Santos Pacíﬁco, Secretária:
Priscila Navarro Britto de Abreu. Deliberações aprovadas: (i) A alteração do artigo 5º do Estatuto, no que se lê:
Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito, é de R$ 1.190.148,00, representado por 1.190.148 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo R$ 890.148,00 totalmente integralizados e R$ 300.000,00 a integralizar.” para constar: Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.190.148,00, representado por 1.190.148 ações ordinárias, nominativas e sem valor. (ii) Autorizar a administração a publicar a presente ata e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada
mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Gaia Impacto Assessoria Financeira Ltda. e João Paulo dos Santos Pacíﬁco. São
Paulo, 29.01.2021. JUCESP nº 392.307/21-2 em 16.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

/ŐĂƌĂĕƵ^͘͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ

IMARIBO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/ME: 76.486.463/0001-77 - NIRE: 4130001199-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Imaribo S/A - Indústria e Comércio, para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada às 09h00 do dia 30 de agosto
de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel nº. 635, CIC, Curitiba,
Paraná, a fim de deliberarem sobre as seguintes materias:
(i) Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao
cargo vago ocupado pela Conselheira Betina Pizani Ferreira;
(ii) Assuntos Gerais.
Curitiba, 17 de agosto de 2021.
Diretor Superintendente
Paulo Roberto Pizani
Hitachi South America Ltda.
CNPJ nº 55.491.401/0001-83 - NIRE 35.2.1950680-8
Ata de Reunião de Sócios
Data/Horário/Local: 17/08/2021, às 10 horas, na Alameda Santos,
415, 13º andar, conjunto 132, Parte A, São Paulo/SP. Convocação/
Presença: Dispensada, em conformidade com o Artigo 1.072, §2º, da
Lei 10.406/02. Mesa: Presidente - Yasutoshi Miyoshi, Secretário - Erika
Oliveira Bessa. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - (i) A redução do capital social da Sociedade, que passará de R$ 3.553.729,00,
totalmente integralizado, para o valor de R$ 1.500.000,00, portanto,
uma redução efetiva de R$ 2.053.729,00, com a proporcional diminuição do valor nominal das quotas, tendo em vista que o capital
social da Sociedade é excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil. (ii) Para
os efeitos do Artigo 1.084, §1º, do Código Civil, o arquivamento da
alteração do contrato Social que visa a formalizar a referida redução
do capital social, se dará no prazo de 90 dias contados da publicação
da presente ata. (iii) Decorrido tal prazo e arquivada a alteração do
contrato social de que trata o Item (ii) acima, o valor da redução de
capital social será restituído, em moeda corrente nacional, à única
sócia Hitachi Ltd. (iv) Que a Administração da Sociedade exerça e
celebre todos os atos e negócios jurídicos adequados e necessários
para os fins da redução do capital social, incluindo a publicação
desta ata, em formato de sumário, no DOESP, bem como em jornal
de grande circulação, na localidade da sede social. Encerramento:
Nada mais a tratar, lavrou-se a presente Ata, que foi lida, achada conforme, aprovada, bem como assinada digitalmente. Sócia Presente:
Hitachi Ltd. Mesa: Yasutoshi Miyoshi - Presidente; Erika Oliveira Bessa
- Secretário. Sócia Unipessoal: Hitachi Ltd. - p. Yasutoshi Miyoshi.
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1035948-55.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian Labruna Catap-ni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Agop Kassardjian,
Anuch Josefina Kassardjian, Abrahan Quispe, Marina Bartkus
Rodrigues di Benedetto, Unibrasil Gestão de Imóveis Próprios
LTDA, Djalma Brandão, Maria Benedita Imparato, Tania Maria
Imparato Nunes, Gabriel Nunes, Kiria Maria Imparato
Cordeiro, Flavio Rodrigues Cordeiro, Edelcio Imparato, Dilson
Funari, Carmen Gamboa, Paolo Di Benedetto, Maria Luiza
Bartkus Rodrigues Roggero, Leonardo Roggero, José Antônio
Bartkus Rodrigues, Mônica Aparecida Funari Antunes,
Alexandre Imparato Funari, Esp. Rosana Maria Funari, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Kassius
Ferreira da Silva e Fernanda Ghendov Ferreira da Silva
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de
domínio sobre imóvel situado na Rua Pedro Alvares Cabral,
76, Luz, São Paulo, SP, CEP 01105-050, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[19,20]
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Dierberger Oleos Essenciais S/A
CNPJ Nº 61.142.089/0001-15 - NIRE 3530001284-4
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores acionistas desta Companhia, para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no
dia 27/08/2021, às 10h00, na Av. Industrial Dr. José Erineu Ortigosa,
827, sala A, Barra Bonita/SP, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos da Ordem do Dia: a) Constituição de garantias fidejussórias e
reais para garantir empréstimos e/ou financiamentos contraídos pela
Sociedade e/ou por qualquer uma de suas empresas controladas e/
ou subsidiárias, incluindo a Agrigel Agro Pecuária Ltda - CNPJ Nº
49.903.446/0001-15 e qualquer uma de suas filiais; b) Autorização
ao(s) administrador(es)/diretor(es) da Sociedade, João Andreas
Dierberger e Thomas Michael Lanz, a realizar(em) quaisquer atos
e assinar quaisquer documentos, públicos ou particulares, especialmente escrituras públicas de alienação fiduciária de bem imóvel, cédulas de crédito bancário e outros contratos de garantia, para constituição e registro das garantias aprovadas. Barra Bonita, 19/08/2021.
João Andreas Dierberger - Diretor Presidente.
3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé/SP. 3º Ofício Cível
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 000435682.2021.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível do Tatuapé/SP. Faz saber a Nara
Marisa Pereira de Mello CPF 099.544.518-46, que Ricardo
Reduzino Bento requereu o cumprimento da sentença, para
receber a quantia de R$ 17.457,93 (ago/21). Estando a
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e
acrescido das importâncias de direito e demais cominações
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%,
sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º, CPC), iniciando-se
o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC).
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.
[19,20]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1078652-44.2019.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CLAUDIO JOÃO PAULO SALTINI,MARIA CONCEIÇÃO
APARECIDA SALTINA, Verplan Engenharia e Construções,
Economico Sao Paulo S/A Credito Imobiliario Habitacional,
EDIFICIO BROOKLIN STUDIO, ESPÓLIO de MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA MARTINS,CLAUDIO ALESSANDRO AUGUSTO SALTINI, MASSATOCI KAWATA,
LUCIA KAWATA, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Américo Brasil Nogueira de Sá e Marli Alves
Nogueira de Sá ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
declaração de domínio sobre imóvel situado na a Rua Barão
do Triunfo, 290, apto. 21, Brooklin Paulista, São Paulo/SP,
CEP: 04602-000, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para contestarem no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei
[19,20]

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados
de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em
circulação da 1ª Série da 15ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.)
(“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios
do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão de CRA
da Emissora” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de
Titulares dos CRA, a se realizar no dia 8 de setembro de 2021, às 15 horas (“Assembleia”), exclusivamente
por videoconferência online, na plataforma “Google Meet”, sem possibilidade de participação de forma
presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas
abaixo, a ﬁm de deliberar sobre a intenção da J. Macêdo S.A., sociedade por ações com registro de companhia
aberta na CVM, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Benedito Macedo, nº 79, Bairro Cais
do Porto, CEP 60180-415, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.998.371/0001-19 (“Devedora”), de constituir garantias
com parte de seus ativos, em garantia das debêntures simples de sua 5ª (quinta) emissão, não conversíveis em
ações, em série única, para colocação privada, no montante total de até R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta
milhões de reais) (“Debêntures”), conforme a Ordem do Dia abaixo: (i) Concessão de anuência prévia para que
a Devedora possa garantir a operação de emissão das Debêntures com: (a) cessão ﬁduciária de recebíveis de
titularidade da Devedora; (b) alienação ﬁduciária de marca de titularidade da Devedora; (c) alienação ﬁduciária
de imóvel de titularidade da Devedora; e (d) alienação ﬁduciária de equipamentos de titularidade da Devedora,
conforme informado em carta enviada pela Devedora a Emissora, e, conforme dispõe a Cláusula 6.2.1, item “j” do
Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, Em Série Única, Para Colocação Privada, da J. Macêdo S.A., sem a incidência de qualquer penalidade
no âmbito dos CRA e das debêntures que compõem seu lastro; e (ii) Caso o item (i) acima seja aprovado, a
autorização para a assinatura pela Emissora na qualidade de debenturista da 4ª Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, emitida pela Devedora, de instrumento que
autorize a Devedora a participar de operação de securitização lastreadas nas Debêntures e a constituir as garantias
discutidas nesta ordem do dia, bem como os demais instrumentos necessários para a devida formalização das
deliberações tomadas nesta assembleia; Em virtude do item para deliberação de anuência prévia, a aprovação
do referido item em primeira convocação ou em segunda convocação dependerá de, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (um) dos votos favoráveis dos Titulares de CRA em circulação, conforme previsto na cláusula
13.9 do Termo de Securitização. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado
pela Emissora àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e assembleias@
pentagonotrustee.com.br, com os documentos de representação, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes
da realização da Assembleia. Para ﬁns de veriﬁcação 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 CRA, 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 ﬁrma 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 CRA, 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 ﬁrma 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 CRA 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 gestaocra@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.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 CRA que tiverem
sua presença veriﬁcada 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 ﬁcará salvo para ﬁns de
apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos
Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 17 de agosto de 2021
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 00.491.010/0001-77 - NIRE 35.300.141.377
ĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ
O Presidente do Conselho de Administração vem através do presente CANCELAR a convocação
da AGO que seria realizada no dia 21/08/2021, excepcionalmente na Rua Prefeito Ângelo Domezi
nº 447, Bairro Jardim Altos do Igaraçu do Tietê, na Cidade de Igaraçu do Tietê/SP, tendo em vista que o endereço acima é constante do edital de convocação, porém de maneira inesperada o
imóvel em questão estará impossibilitado em sediar tal reunião por ter sido alugado à terceiros.
Em razão disso, estaremos providenciando uma nova convocação com a maior brevidade posƐşǀĞů͕ ůĞŵďƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ĂƐ ĐŚĂƉĂƐ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ƉĂƌĂ Ž ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂŵ ǀĂůĞŶdo para a nova data da AGO. Conto com a compreensão de todos. Igaraçu do Tietê/SP, 18/08/2021.
:ŽƐĠůĚŽdŽƌƌĂĐĂ:ƷŶŝŽƌͲPresidente do Conselho de Administração.

Rumo Malha Paulista S.A.
CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE nº 35.300.155.181 - Companhia Aberta - Categoria B
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Na sede social da Companhia, em 30/04/2021, às 15h. Presenças. A totalidade. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu,
como Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, como Secretária. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas
votantes presentes em sede de AGO: Dispensar a presença dos administradores da Companhia e de representante dos
auditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela
administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo 134, §2º, da Lei nº 6.404/76.
Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras,
inclusive suas respectivas Notas Explicativas, e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado
em 31/12/2020, publicados em 20/03/2021, nos jornais “O Dia” de São Paulo (página 5) e “Diário Oficial do Estado do São
Paulo” (página 63), dispensando o cumprimento dos prazos previstos no Artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme autorizado
pelo §4º do referido artigo. Aprovar, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido ajustado da Companhia
relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2020, sendo que o montante de R$ 176.321.573,00 será destinado para a
absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, respeitados eventuais ajustes contábeis, não havendo,
portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos. Aprovar a composição do Conselho de Administração com 3
membros efetivos, mínimo previsto no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Eleger ou reeleger, conforme o caso, nos
termos do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, os membros abaixo indicados para compor o Conselho de
Administração: (i) Reeleger, o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, RG/SSP/SP n° 491924-8, CPF/MF n° 662.087.50849, para as funções de membro titular e Presidente do Conselho de Administração; (ii) Reeleger, o Sr. Daniel Rockenbach,
RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/MF nº 465.817.230-53, como membro titular do Conselho de Administração;
(iii) Reeleger o Sr. Julio Cesar da Silva Julio, RG nº 9.453.607-3 SSP/PR, CPF/MF nº 021.210.379-26, como membro
titular e representante dos empregados da Companhia; e (iv) Reeleger o Sr. Marcelo Carvalho da Silva, CPF/MF
nº 283.167.188-47, RG nº 25.889.581-0 SSP/SP, como membro suplente e representante dos empregados da Companhia.
Aprovar a verba global anual para a remuneração dos Administradores no valor de até R$ 15.000.000,00, para o exercício
social de 2021. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de AGE: Aprovar
a ratificação do montante pago aos administradores a título de remuneração durante o exercício social de 2020 no valor de
R$ 3.552.970,70. Consignar que fica ratificada a remuneração global anual do exercício de 2020 paga aos administradores
da Companhia, tendo em vista o montante global aprovado na AGOE realizada em 30/04/2020 e aprovação do item acima.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 30/04/2021. Fattyma Blum Gonçalves - Secretária - OAB/PR
nº 73.891. JUCESP nº 367.611/21-1 em 02/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Winkel Consultoria e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.687.284/0001-00 - NIRE 35.300.455.76-2 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Realizada em 30/7/21
1. Data, Hora e Local: Aos 30/7/21, às 10h, na sede da Winkel Consultoria e Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado,
localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750, 17º andar, conjunto 172, sala 01, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001 (“Companhia”). 2. Presença: Reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas
apostas no Livro de Presença de Acionistas, o que satisfaz o quórum de instalação em primeira convocação previsto no Artigo 135 da Lei
nº 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação e Publicação de Documentos: Dispensadas a publicação dos Editais de Convocação, conforme o
disposto nos Artigos 124, §4º da LSA, bem como a publicação dos anúncios de que trata o Artigo 133 da LSA, nos termos de seu §4º, tendo
em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Paulo Souza Queiroz Figueiredo; e
Secretária: Maria Carolina Ricciardi. 5. Ordem do Dia: A. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a reeleição do Sr. Marko
Jovovic para o cargo de Diretor da Companhia; e (ii) deliberar sobre a reeleição do Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo para o cargo de Diretor
da Companhia. B. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciar as contas dos administradores, assim como examinar, discutir e votar as
demonstrações ﬁnanceiras do exercício social encerrado em 31/12/20, (ii) deliberar sobre a destinação do lucro do exercício social ﬁndo
em 31/12/20 e distribuição de dividendos, conforme cláusula 14 do Estatuto Social. 6. Deliberações: A. Os Acionistas, por unanimidade de
votos e sem ressalvas ou restrições, aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a reeleição do Sr. Marko Jovovic, norte-americano,
casado, empresário, RNE nº V477272-L, expedida pelo Departamento de Polícia Federal, inscrito no CPF/ME nº 231.972.368-40, com
domicílio proﬁssional R. Dr. Renato Paes de Barros, 750, conjunto 173 - sala SPEG9, CEP 04530-001, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor
da Companhia, com mandato de 2 anos a contar da presente data. O Diretor aqui reeleito permanece no cargo desde que foi eleito em
12/12/17.(ii) a reeleição do Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo, brasileiro, casado, empresário, RG nº 38.547.300-X SSP/SP e CPF/ME nº
353.001.308-00, com domicílio proﬁssional R. Dr. Renato Paes de Barros, 750, conjunto 173 - sala SPEG9, CEP 04530-001, São Paulo/
SP, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato de 2 anos a contar da presente data. O Diretor aqui reeleito permanece no cargo
desde que foi eleito em 12/12/17. Os Diretores aqui reeleitos declararam nos respectivos termos de posse que ﬁcam arquivados na sede
da Companhia, não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, conforme previsto no artigo 147, §1º, da Lei das S.A. Fica registrado que a diretoria da Companhia é composta pelos Srs.
Marko Jovovic, Paulo Souza Queiroz Figueiredo e Luiz Carlos Tomaz Junior. B. Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem ressalvas ou
restrições, aprovaram em Assembleia Geral Ordinária: (i) As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Balanço Patrimonial da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, que foram publicadas em 23/7/21 no Diário Oﬁcial do Estado
de SP, à página 27 e no Jornal O Dia SP, à página 06. (ii) Em conformidade com a cláusula 14 do Estatuto Social e observada a composição
acionária da Companhia, a distribuição dos dividendos apurados no exercício social encerrado em 31/12/20, no valor de R$ 628.359,76,
já deduzidos os valores destinados à reserva legal e os valores já distribuídos aos acionistas por meio de balanço intermediário levantado
em 31/5/20. 7 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para
que se lavrasse a presente ata, a qual foi assinada por todos os acionistas presentes, por mim Secretária e pelo Presidente. São Paulo,
30/7/21. Mesa: Paulo Souza Queiroz Figueiredo - Presidente; Maria Carolina Ricciardi - Secretária. Acionistas Presentes: Cardoso de
Oliveira Participações Ltda. - Nelson da Silva Cardoso de Oliveira; Geribá RE Investimentos e Participações II Ltda. p. Marko Jovovic - Felipe
Ruy. JUCESP nº 390.573/21-8, em 13/8/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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Companhia Müller de Bebidas

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ƉĞĚŝĚŽĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂ^ƌ͘>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕ĮĐĂŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐĂƐĞƌĞƵŶŝƌĞŵĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂƌĞĂůŝǌĂƌͲƐĞ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽĚŝĂϭ͘ϵ͘ϮϬϮϭ͕ăƐϭϬŚŽƌĂƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌ
ĂĐĞƌĐĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗͞(i) ĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖Ğ (ii) ƌĞĞůĞŝĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵŽƵŵƚŽĚŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĂĞůĞŝĕĆŽĚĞƐĞƵƐĂƚƵĂŝƐ
ŵĞŵďƌŽƐĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀŽƚŽŵƷůƟƉůŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϰϭ͕ΑϯǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϭϵϳϲ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͘͟ŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌĚƵƌĂƌĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚŽKs/ͲϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĄĂƉƌŝŽƌŝǌĂƌĂƐĂƷĚĞĞ
ĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĞƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘WŽƌĞƐƐĂƌĂǌĆŽ͕ĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŽƌĂ
ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐĞƌĄǀŝƌƚƵĂů͕ĞŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽƐĂƚŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
Pirassununga, 19/08/2021.
(20,21,24)

SERASA S.A.
CNPJ nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Serasa S.A. convoca os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada no dia 31 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas,
14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242,
Bairro Chácara Santo Antônio, nesta Capital, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) apreciação e aprovação
do “Protocolo e Justiﬁcação de Motivos de Incorporação da BRSCAN Processamento de Dados e Tecnologia Ltda.
pela Serasa S.A.” a ser celebrado em 31 de agosto de 2021 pelos administradores da Companhia e da BRSCAN
Processamento de Dados e Tecnologia Ltda., sociedade limitada com sede no SCS, Quadra 02, Bloco C, nº 109,
Salas 301, 401, 501 e 601, Edifício Paulo Sarasate, Bairro Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70302-911, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 06.198.573/0001-58 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do
Distrito Federal JCDF sob o NIRE 53.2.0124144-1 (“BRSCAN”), que estabelece os termos e condições da incorporação da
BRSCAN pela Companhia (“Incorporação”) (o “Protocolo”); (ii) a ratiﬁcação da indicação e nomeação da empresa
especializada para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da BRSCAN a valor contábil; (iii) a aprovação
do laudo de avaliação do patrimônio líquido da BRSCAN; (iv) a aprovação da incorporação da BRSCAN pela Companhia
nos termos do Protocolo; (v) a autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários
para a implementação da Incorporação; e (vi) Outros assuntos de interesse geral da companhia. Cópias autenticadas de
documentos de representação devem ser entregues, sob protocolo, no Departamento Jurídico da Companhia, até três dias
úteis antes da Assembleia. Kerry Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Poynting Empreendimentos e Participações S/A.

CNPJ Em Constituição
Sumário da Ata de Assembleia Geral de Constituição, nos termos do artigo 130, do §1º da Lei 6404/76
Data/hora/local: 01/02/2021, às 14:00 horas, Rua Fernando de Albuquerque, 31 - Conjunto 72 - São Paulo/SP. Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial, a saber, Marcelo Duarte e Natali Oliveira Duarte. Mesa: Presidente - Marcelo Duarte; Secretária - Natali Oliveira Duarte. Convocação: Dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: 1. A constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de Poynting Empreendimentos e Participações S/A., com sede e foro na Rua Fernando de Albuquerque, 31 - Conjunto 72 - São Paulo/SP. 2. O capital
social inicial de R$ 1.800,00, representado por 1.800 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalmente
subscritas neste ato. O Capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro de R$ 180,00 depositados em conta vinculada no
Banco do Brasil S/A., nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei 6404/76, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição (Anexo I), que se encontra a disposição na
sede da Companhia. 3. O projeto de Estatuto Social da Companhia, dando-se assim por efetivamente constituída a Poynting Empreendimentos e Participações S/A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 4. Eleger Marcelo Duarte, RG nº 06.584.368-2 IFP/RJ e CPF/MF nº 688.187.187-20, para
o cargo de Diretor Presidente; e Natali Oliveira Duarte, RG nº. 35.448.840-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 362.364.308-45, para o cargo de Diretor sem designação específica, ambos com mandato de 2 anos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade
mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. 5. Fixar a remuneração global anual dos membros da
Diretoria em até R$ 6.500,00. 6. A lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária. Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a ata a que
foi aprovada pela unanimidade dos subscritores. Acionistas: Marcelo Duarte; Natali Oliveira Duarte. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo,
01/02/2021. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; Natali Oliveira Duarte - Secretária. Visto do Advogado: Antonio Marcos Iaia Jr. - Advogado - OAB/SP 274264.
JUCESP/NIRE 3530056664-5 em 14/04/2021. Estatuto Social - Capítulo - I: Da Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º - A Poynting Empreendimentos e Participações S/A., é uma sociedade anônima, que se regerá pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por objeto (a) empreendimentos imobiliários, administração por conta própria de bens imóveis; (b) a participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista (holding). Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, Rua
Fernando de Albuquerque, 31 - Conjunto 72 - Consolação, CEP 01309-030, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências,
depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º - A Companhia iniciará suas atividades em
01/02/2021 e seu prazo de duração será indeterminado. Capítulo - II: Do Capital Social e Ações: Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 1.800,00,
dividido em 1.800 ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. §1º - Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma
escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos
acionistas a remuneração de que trata o §3º do artigo 35 da lei 6.404/76. §2º - A cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembleias Gerais. §3º - A
capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente efetivada sem modificação do número de ações. O grupamento e o desdobramento de ações são
também expressamente proibidos, exceto se previamente aprovado em Assembleia Especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. §4º
- Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes benefi ciárias conversíveis em ações e bônus de
subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação do direito de preferência seja previamente aprovada em Assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. §5º - A alteração deste Estatuto Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de ações não requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas, sendo suficiente a aprovação de
acionistas que representem a maioria tanto do conjunto das ações com direito a voto, quando de cada espécie ou classe. §6º - A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações e partes benefi ciárias, estas conversíveis ou não, bem como a outorga de opção de compra de ações dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações de cada espécie ou classe de ações. Artigo
6º - Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por dois Diretores, ou mandatários com poderes especiais, podendo a Companhia emitir
títulos múltiplos ou cautelas. §Único - Nas substituições de certificados, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será
cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos. Artigo 7º - O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas
que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o
procedimento de avaliação aceita pela Lei 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei 6.404/76.
Artigo 8º. - A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que esteja arquivado em sua sede. Capitulo - III: Da Administração: Artigo 9º - A companhia será administrada por uma Diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo
3 Diretores, sendo um Diretor - Presidente e os demais Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto. §1º - O mandato da Diretoria será de 02 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. §2º - A investidura dos Diretores far-se-á mediante termo lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. §3º. - Em
caso de vaga, será convocada a Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído, com observância dos
direitos de eleição em separado previstos no §2º do artigo 5º deste Estatuto. §4º - Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão substituídos por quem vierem a indicar. §5º - Compete a Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada.
§6º - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução
em garantia de sua gestão. Artigo 10 - A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto. §1º - Além das demais matérias submetidas a sua
apreciação por este Estatuto, compete à Diretoria, reunida em colegiado: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinarem, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; c) Manifestar-se previamente sobre os relatórios, contas e orçamentos e propostas elaboradas pelos Diretores para apresentação à Assembleia
Geral; e d) Distribuir entre os membros da Diretoria, a verba global dos Diretores, fi xarem em Assembleia Geral, se for o caso. §2º. - A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na Sede Social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita
pelo Diretor-Presidente, com antecedência mínima de 03 dias, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. §3º
- A Diretoria somente se reunirá com a presença de, no mínimo, 02 Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre as matérias
objeto da ordem do dia. §4º - As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros presentes à reunião. §5º - As reuniões da
Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio. Artigo 11 - Os Diretores terão a representação ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto. Artigo 12 - A Companhia somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens
do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por um dos Diretores eleitos, isoladamente, ou através de mandato outorgado especialmente para tal, observados quanto à nomeação de mandatários o disposto no §1o deste artigo. §1º - Os
instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão sempre assinados por um dos Diretores eleitos, isoladamente, devendo especificar os poderes
concedidos e terão prazo certo de duração, limitado há um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. §2º - Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere o Caput deste artigo mediante a assinatura isolada de um Diretor ou de um mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Diretoria. Capitulo - IV: Assembleia Geral: Artigo 13 - A Assembleia Geral reunir-se-á,
ordinariamente, dentro dos 4 meses subsequentes ao término do exercício social para fi ns previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais assim o exigirem. §1º - A Assembleia Geral poderá ser convocada, na forma da lei, por quaisquer 2 Diretores e será presidida pelo Diretor Presidente, que
designará um ou mais secretários. §2º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, e neste estatuto, serão tomadas por
maioria de votos, não se computando os votos em branco. §3º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados
na forma do §1o do artigo 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados, na sede social, com 03 dias de antecedência
da data marcada para realização da Assembleia Geral. Capitulo - V: Conselho Fiscal: Artigo 14 - O Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia geral em que for requerido o seu funcionamento. §1º.- Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito
a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §2º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro
próprio. Capitulo - VI: Exercicio Social e Lucros: Artigo 15 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas em Lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro do exercício. Artigo 16 - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver,
5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei
6.404/76, se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. §1º - Atribuir-se-á Reserva para Investimentos, que não excederá
a 80% do Capital Social subscrito, importância não inferior a 5% e não superior a 75% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da lei
6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive através da subscrição
de aumentos de capital, ou a criação de novos empreendimentos. §2º - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação quer lhe for atribuída pela
Assembleia Geral. Artigo 17 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim
for determinado pela Assembleia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em
favor da Companhia. Artigo 18 - A Companhia poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral,
dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações
previstas em lei. §1º - Ainda por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser declarados dividendos intermediários, à sua conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço levantado, inclusive à conta da reserva para Investimentos a que a que se refere o §1o do artigo 16. §2º - Também, mediante decisão da Assembleia Geral, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social. §3º - Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo - VII: Liquidação: Artigo 19 - A
Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em lei. §1º - À Assembleia
Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2º - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da liquidação.

Edital de Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados RICARDO SANTANA DE OLIVEIRA CPF nº
132.718.958-56, e sua esposa CARLA GUANDALINI PICONE SANT’ANA DE OLIVEIRA CPF nº 036.364.328-18,
expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, requerida por BANCO BRADESCO S/A CNPJ nº
60.746.948/0001-12. Processo nº 0117113-94.2008.8.26.0001. A Dr. DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, na forma da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente
edital de Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que o Leiloeiro Oficial nomeado,
Sr. Renato Morais Faro, matriculado na Jucesp n.º 431, com escritório na Rua Princesa Isabel, 86, cj. 64/65, 6º andar,
Brooklin, São Paulo/SP e endereço eletrônico faroleiloes@terra.com.br, que na forma do art. 879, II, do NCPC,
regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça
www.faroonline.com.br, levará a hasta pública única que será encerrada no dia 20/09/2021, à partir das 15h, o
bem imóvel em questão, onde e quando serão captados lances para arrematação, desde que igual ou superior
ao valor do saldo devedor. O leilão eletrônico em questão terá início em 27/08/2021 às 15h a partir de quando serão
aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.faroonline.com.br. Pelo presente edital, ficam
intimados os executados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA:
DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser
fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de
modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam
remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção
humana na coleta e no registro dos lanços. DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável
de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida através do site www.bb.com.br.
Não sendo efetuado o depósito da oferta, o gestor informará imediatamente os lances anteriores para que sejam
submetidos a apreciação do juízo, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos arts. 897, e 895, §4º, do CPC,
e arts.335 e 358, do CP. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre
o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão. DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz.
IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DO ACORDO,
ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO: Conforme despacho de fls., ficam as partes cientes que havendo, após publicação dos
editais dos pregões eletrônicos: a) pedido de suspensão dos pregões eletrônicos ou de desistência (art.775 c.c. o
art711, parágrafo único, ambos do NCPC) da execução/cumprimento do julgado, pelo(a)(s) exequente(s), competirá,
a este(a)(s), depositar, nos autos, em guia judicial, os custos do(a) leiloeiro(a), arbitrado em 2,5% do valor da avaliação
dos bens constritos, que seriam alienados, por pregão eletrônico. A petição, em que deduzido o pedido, já deverá
ser instruída com a guia de depósito judicial; b) remição da execução, pelo(a)(s) executado(a)(s) (art. 826 do NCPC),ou
pagamento do débito por terceiro (art. 930 do CC de 2002), competirá, ao requerente, depositar, nos autos, em guia
judicial distinta do pagamento do crédito e demais ônus processuais, os custos do(a) leiloeiro(a), arbitrado em em 2,5%
do valor da avaliação dos bens constritos, que seriam alienados, por pregão eletrônico. A petição, em que deduzido
o
pedido,
já
deverá
vir
instruída
com
guia
de
depósito
judicial;
c)
substituiçãodosbensconstritospordinheiro,pelo(a)(s)executado(a)(s), competirá, a este(a)(s), depositar, nos autos,
em guia judicial, os custos do(a) leiloeiro(a), arbitrado em 2,5% do valor da avaliação dos bens constritos, que seriam
alienados, por pregão eletrônico. Essa disposição também se aplica ao depositário infiel, hipótese em que o percentual
incidirá em relação a(o)(s)bem(ns) sonegado(s). A petição, em que deduzido o pedido, já deverá ser instruída com a
guia de depósito judicial; d) composição das partes, competirá, a elas, declinar, na petição de acordo, quem arcará
com os custos do(a) leiloeiro(a), arbitrados em 2,5% do valor da avaliação dos bens constritos, que seriam alienados,
por pregão eletrônico. Esse valor deverá ser recolhido, em guia de depósito judicial, que deverá instruir a petição de
acordo. Na omissão das partes, esses custos do(a) leiloeiro(a) deverão ser suportados pelo(a)(s) exequente(s). O(a)(s)
exequente(s), se vier(em) a arrematar o bem(ns), não estará(ão) obrigado(a)(s) a exibir o preço, ou seja, a efetuar
o depósito judicial do lanço. Todavia:a) se houver concurso de credores, deverá efetuar o depósito judicial do lanço,
nos autos, no prazo de 24 horas, para posterior análise judicial do concurso de credores, sob pena de se declarar
sem efeito a arrematação, sendo o bem levado a novo pregão eletrônico, às custas do(a)(s) exequente(s) (parágrafo
único do art. 892,do NCPC);b) se o valor oferecido e aceito exceder seu crédito, deverá efetuar o depósito judicial
da diferença, em 24 horas, sob pena de se declarar sem efeito a arrematação;. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas
poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Rua Princesa Isabel, nº 86, cj. 64/65, 6º andar, Brooklin
- São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. : LOTE ÚNICO: Apartamento
nº 64, localizado no 6º andar ou 7º pavimento , do bloco I, do Condomínio Residencial Amélia de Jesus,
situado à Rua Alvaro Machado Pedrosa, 186, Tucuruvi, contendo a área útil de 66,730 m², área comum de
29,755 m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,13181%; cabendo-lhe o direito de uma vaga
na garagem, sob nº 26 ou tipo P, localizadas no 1º subsolo do Condomínio. Conforme laudo de avaliação
constante dos autos, referido imóvel possui sala com terraço, dois dormitórios, banheiro cozinha área de
serviço. Imóvel descrito na R.95 da matrícula nº 133.489, no 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo
(área maior), contribuinte nº 068.537.0296-4. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 384.000,00 (TREZENTOS E OITENTA
E QUATRO MIL REAIS), conforme laudo de fls., constante dos autos, datado de MAIO 2018. VALOR DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA junho/2021: R$449.065,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, E
SESSENTA E CINCO REAIS). VALOR DO SALDO DEVEDOR DATA BASE junho de 2021: R$ 2.143.582,17. Os
valores serão atualizados até a data da alienação judicial, de acordo com os índices oficiais. Obs.1: Consta do R.96,
da referida matrícula, hipoteca a favor do Banco de Crédito Nacional S/A, atual Banco Bradesco S/A; Obs. 2: Consta
do R. 152 da referida matrícula, a penhora destes autos. Ô
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Brasileiros avançam no
Mundial Sub-20 de Nairóbi

Leonardo Santos de Jesus
com o polonês Jakub SoburaDurma ficando na terceira posição, com 52.58. O melhor tempo entre as cinco séries foi alcançado pelo russo Denis Novoseltsev, com 50.88. Ele compete como “Atleta Neutro Autorizado” por decisão da World Athletics, já que a Rússia está suspensa do atletismo.
Leonardo correu na série 4 e
também ficou em segundo lugar
nos 800 m, com 1:49.76. A semifinal será sábado às 10:30
no horário de Brasília. O paulista de Arujá fez uma prova
tática, conforme combinado
com o seu técnico Clodoaldo
Lopes do Carmo, que está no
Brasil. “Corri para me qualificar e para isso tinha de chegar
entre os três primeiros. Fiquei
mais atrás e só disparei no final. Foi muito bom porque não
fiz muita força e vou estar bem

na semifinal”, comentou Leonardo, que treina no Centro de Treinamento Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em
Bragança Paulista.
“Tive alguns erros que tenho
de corrigir para sábado e por isso
vou falar com o meu treinador.
Quero dar o meu melhor e passar para a final de domingo”,
completou o corredor do Pinheiros, de 19 anos, também
campeão sul-americano em
Lima, que é federado só desde
fevereiro e tem 1:46.97 como
recorde pessoal.
Na eliminatória, o argelino
Mohamed Ali Gouaned foi o vencedor da série 4, com 1:48.83.
O queniano Emmanuel Wanyonyi
, ganhador da terceira série, obteve o melhor tempo do dia, com
1:46.51.
Na etapa da tarde em Nairóbi, manhã no Brasil, a forte chu-

va interrompeu a programação do
Mundial, e a qualificação do salto triplo atrasou em uma hora. A
paulistana Vivica Ifeoma Ilobi
obteve 12,51 m (1.4) como melhor marca, terminando em 10º
lugar no Grupo B e em 19º no
geral. A islandesa Maja Askag
conseguiu o melhor resultado,
com 13,48 m (0.2).
A etapa desta sexta-feira (20/
8) será agitada. Entre as provas
programadas está a final do salto
em distância masculino, a partir
das 10:35 de Brasília, com a participação do paranaense Gabriel
Luiz Boza, que entra com a terceira melhor marca (7,90 m) entre os inscritos.
Outros brasileiros na etapa
são Giovana Corradi e Daniele
Campigotto, nas eliminatórias
dos 100 m com barreiras, a partir das 3:36; Fabrício Júlio Pereira e Rian Pereira Coutinho,
nas eliminatórias dos 110 m com
barreiras, a partir das 3:55; Lissandra Maysa Campos e novamente Giovana Corradi, na qualificação do salto em distância,
a partir das 4:55: e Érica Cavalheiro e Izaias Alves Sales, nas
eliminatórias dos 200 m, a partir das 5:21 (sempre no horário
de Brasília).
A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo brasileiro para a entidade gestora
do esporte e os atletas brasileiros, visando à saúde integral
dos indivíduos e apoio às competições. As Loterias Caixa são
a patrocinadora máster do atletismo brasileiro.

Volta Ciclística
Internacional do
Grande ABC 2021
retorna em setembro
Foto/ Caio Storti

O paranaense Gabriel Alves
dos Santos e o paulista Leonardo Santos de Jesus classificaram-se na quinta-feira (19) para
as semifinais dos 400 m com
barreiras e dos 800 m, respectivamente, do Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo, que
começou a ser disputado na quarta-feira e prossegue até domingo (22) no Estádio Kasarani, em
Nairóbi, no Quênia.
Gabriel, de 18 anos, ficou na
segunda colocação na série 4 das
eliminatórias, com 52.25, seu
recorde pessoal, garantindo lugar na próxima fase da competição. As semifinais serão disputadas a partir das 9 horas de sábado (21) no horário de Brasília. O seu melhor tempo anterior era de 52.33, obtido na conquista da medalha de ouro do
Campeonato Sul-Americano
Sub-20, realizado em Lima, no
Peru, no dia 10 de julho.
“Foi uma prova boa, mas temos muito a melhorar ainda. Estava esperando fazer minha melhor marca e avançar para a semifinal”, disse Gabriel, nascido
na cidade de Sarandi e é treinado
por Leandro Pinto Araújo Lopes
no ASEMPAR Paranavaí (PR).
“Minha expectativa para a semifinal é fazer uma corrida
melhor do que a da qualificação e conseguir vaga na final
se Deus quiser”, completou o
atleta, que errou a terceira barreira, quando precisou trocar de
perna de passagem.
O jamaicano Devontie Archer venceu a série, com 52.17,

Foto/ Wagner Carmo

Gabriel Alves dos Santos e Leonardo Santos de Jesus garantiram vaga nas semifinais dos 400 m com barreiras e dos 800 m,
respectivamente, que serão disputadas neste sábado (21), no Quênia

21ª Volta Ciclistica Internacional do Grande ABC
Após uma ausência de dois
anos, a Volta Ciclística Internacional do Grande ABC está de
volta em 2021. A tradicional
prova foi confirmada pela Federação Paulista de Ciclismo
para o dia 12 de setembro, reunindo alguns dos principais nomes e equipes do ciclismo brasileiro. A prova contará pontos para o ranking estadual e
nacional (CBC), este para as
categorias Elite e Sub 23 masculino e feminino. As baterias de todas as categorias
acontecerão a partir das 8h
em um circuito de 2,7 km
montado na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, em Ribeirão
Pires. Já atletas da Elite, Sub
23 e Open Master masculinas
percorrerão as sete cidades da
região, com largada em Paranapiacaba e chegada em Ribeirão Pires, totalizando 85 km.
“Aos poucos, estamos retomando as competições de forma bem responsável e pensando sempre no bem-estar e saúde de todos os envolvidos. Teremos agora a 22ª Volta Ciclística Internacional do Grande
ABC, um evento tradicional e
que encanta a todos. Feliz em
confirmar a prova justamente
no Dia Nacional do Ciclista”,
destaca José Cláudio dos Santos, o Facex, presidente da Federação Paulista de Ciclismo.
A Volta Ciclística Internacional do Grande ABC tem
como tradição bastante equilíbrio e um elevado nível técnico. O seu percurso é uma das
atrações, uma vez que atravessa as sete cidades do Grande
ABC Paulista, Rio Grande da
Serra, Ribeirão Pires, Mauá,
Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul e
Diadema, com largada no distrito de Paranapiacaba, apresentando diferentes desafios ao
ciclistas e ficando bem perto
do público.
Enquanto o participantes da
Elite, Sub 23 e Open Master
percorrerão esse trecho pela
cidades da região, as demais

Com uma relevante lista de
talentos, o Brasil escreveu seu
nome nas 24 Horas de Le Mans
de diversas formas. Deste a estreia, em 1935, o país já contou
com 34 pilotos na corrida, incluindo diversos jovens promissores e pilotos consagrados. Prova
disso é que sua imensa maioria é
formada por profissionais contratados por fábricas e equipes
para tentar a vitória, e não por
gentleman drivers – pilotos com
verba pessoal para adquirir uma
vaga em equipes subfinanciadas.
No próximo sábado, a partir
das 11h (de Brasília), a famosa
corrida francesa dá a largada para
a sua 89ª edição e terá entre os
inscritos seis brasileiros, dois
deles tentando a vitória na categoria principal – feito inédito
para o país. A prova valerá pela
quarta etapa do Campeonato
Mundial de Endurance (WEC).
Entre os representantes do
Brasil, o mais graduado é André
Negrão, piloto da equipe Alpine,
na qual divide o cockpit com os
franceses Nicolas Lapierre e
Matthieu Vaxivière. Bicampeão
da prova em 2018 e 2019 na categoria LMP2, a segunda da hierarquia do WEC, André tentará
vencer na classificação geral,
mesmo objetivo de Pipo Derani,
que estará a bordo de um novo
carro, o americano Glickenhaus
SCG 007, ao lado dos pilotos
franceses Franck Mailleux e Oli-

vier Pla. Ambos disputam a categoria principal, a Hypercars, criada para atrair as fábricas em uma
bem-sucedida jogada do WEC.
”Le Mans é o troféu máximo” – “É curioso como a minha
carreira me trouxe até aqui, até
esta prova. Eu, como todo brasileiro, sonhava com a Fórmula 1,
mas foi aqui, no campeonato de
endurance, que eu me achei. E
por isso Le Mans, nossa prova
mais difícil, é o troféu máximo
que eu poderia almejar”, diz André Negrão. “Durante o ano, todo
o nosso trabalho é voltado para
essas 24 horas. Aqui é o tudo ou
nada. Só de estar lá já é um grande momento na vida de um piloto. Já vi muita gente chorando
como criança só por completar
a prova. Isso diz muito sobre Le
Mans”, completa Negrão, que foi
campeão mundial de endurance
na supertemporada 2018/2019.
Os campeões de Stock Car
Daniel Serra, Felipe Fraga e Marcos Gomes foram contratados
para tentar a vitória por equipes
das categorias GT, ou seja, que
utilizam os mais sofisticados
super esportivos encontrados nas
lojas – mas com preparação especial. Serra utilizará uma Ferrari 488 GTE EVO da equipe oficial da marca italiana, a Ferrari
AF Corse. Felipe Fraga estará ao
volante de um Aston Martin Vantage AMR da TF Sport. E Gomes
pilotará o Aston Martin Vantage

Foto/ João Filipe

Brasil dá continuidade à
sua tradição em Le Mans

André Negrão ao volante do Alpine A480
AMR da equipe oficial Aston
Martin Racing.
O sexto nome é a confirmação mais recente no esquadrão de
brasileiros: o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Nasr reforçará a
equipe italiana Risi Competizione como parceiro dos britânicos Ryan Cullen e Oliver Jarvis.
Nasr tentará seu primeiro título
em Le Mans na categoria LMP2,
a bordo de um protótipo Oreca
07 equipado com motor Gibson.
Serra venceu Le Mans duas
vezes, em 2017 e 2019, ambas
na categoria LMGTE-Pro. Já
Fraga foi campeão em 2019 na
LMGTE-Am, mas perdeu o título por um erro da equipe no reabastecimento do carro. Gomes é
a segunda geração da família a
disputar uma prova em Le Mans.
Em 1978, seu pai, o também

campeão de Stock Car Paulo
Gomes, dividiu a pilotagem de
um Porsche 935/77 com outros
dois brasileiros lendários e no
auge de seus talentos: Alfredo
Guaraná Menezes e Marinho
Amaral. O trio terminou em segundo na categoria Grupo 5, sendo o sétimo carro na classificação geral.
Desde 1935, com a estreia de
Bernardo Souza Dantas, o melhor resultado de um brasileiro
na classificação geral em Le
Mans foi o segundo lugar, com
José Carlos Pace (Ferrari,
edição de 1973), Raul Boesel
( J a g u a r, 1 9 9 1 ) , L u c a s D i
Grassi (Audi, 2014) e Bruno
Senna (protótipo LMP1,
2020). Com três pódios na
categoria principal, Di Grassi é
o mais bem sucedido.

categorias realizarão suas provas em circuito, totalizando
quatro baterias. Nesta edição,
a sede será em Ribeirão Pires, onde está montada toda
a estrutura do evento e onde
serão definidos os campeões
da 22ª edição da Volta do
Grande ABC.
O evento já reuniu, em
mais de duas décadas de história, grandes nomes do esporte. Nesse período, alguns nomes se destacaram com resultados expressivos. A maior vencedora é Luciene Ferreira, que
subiu ao topo do pódio em seis
oportunidades (2005/2009/
2021/2023/2015/2017). Já
entre os homens, há três bicampeões: Daniel Rogelin
(1998/2012), Jean Coloca
(2003/2005) e Francisco Chamorro (2006/2008).
As inscrições estão abertas
e deverão ser feita somente
online pelo site oficial da entidade, no período de 18 de
agosto a 9 de setembro
(23h59). As taxas são de R$
70,00
(https://bit.ly/
inscricao_inteira) e R$ 35,00
(https://bit.ly/inscricao_meia)
- categorias Infanto Juvenil
Masculino/Feminino, Juvenil
Masculino/Feminino e Master D1/D2. As categorias
Kids Masculino/Feminino,
Mirim Masculino/Feminino
e Infantil Masculino/Feminino, como forma de incentivo, terão suas inscrições
ISENTAS.
Em 2018, última edição da
prova, os vencedores da Elite
foram Flávio Cardoso e Cristiane da Silva, na época defendendo a Funvic de São José
dos Campos. Flávio, o Baiano,
completou a prova em São
Bernardo do Campo com o
tempo de 1h33min31seg360,
enquanto Cristiane garantiu o
bi (havia vencido em 2016) ao
completar as 325 voltas no circuito montado na Av. Aldino
Pinotti, no Centro de São Bernardo, com o tempo de
57min56seg748.

Digo Baptista está confiante para etapa em Hungaroring
Foto/Divulgação

Brasileiro está entre os cinco primeiros na temporada e quer voltar a brigar pelo pódio no circuito húngaro neste final de semana
O PURE ETCR - nova categoria de turismo de carros
elétricos – chega neste final
de semana (20, 21 e 22) a sua
quarta e penúltima etapa da
temporada de estreia. A disputa acontecerá no tradicional
circuito de Hungaroring, em
Budapeste, na Hungria.
Cada vez mais familiarizado com o Giulia ETCR da equipe Romeo Ferraris, o brasileiro Digo Baptista está animado
para mais um desafio. Em
quinto lugar no campeonato, o
piloto paulista correrá pela primeira vez em uma pista onde
já competiu.
Em 2016, quando corria no

Blancpain GT Series, ele disputou uma das provas no circuito de 4,4 km. “Gostei bastante do circuito, embora seja
um pouco difícil para ultrapassar, principalmente com os
carros de GT3, que têm muita
aerodinâmica”, lembrou.
“Mas, por ser a única pista
do calendário que eu já conheço, a expectativa está ainda
maior”, destacou o brasileiro
de 24 anos.
Nesta temporada de estreia
nos carros elétricos, Digo já
foi ao pódio, com um terceiro
lugar em Aragón, na Espanha,
e segue entre os Top-5 no campeonato.

Outro ponto positivo é a
evolução constante que vem
sendo mostrada pela equipe
Romeo Ferraris, que inclusive
venceu a última prova nas ruas
de Copenhague (Din) com o
austríaco Philipp Eng.
“Melhoramos bastante o
nosso carro. Fui ao pódio na
Espanha e, mesmo eu não indo
tão bem na Dinamarca, a equipe venceu e isso motiva bastante. Quero voltar a brigar por
mais um pódio neste final de
semana, para lutar pelo Top-3
na classificação geral”, finalizou o vice-campeão das 24 Horas de Le Mans de 2019.
As atividades em Hungaro-

ring terão início com uma sessão de treino livre na sextafeira. No sábado, os pilotos
voltarão à pista para as “batalhas”, como são chamadas as
corridas (contra três e dois
carros), a partir das 3h35*. No
domingo, acontecerá a batalha
de volta única e as super finais
terão início às 9h00 (Grupo
A) e 12h00 (Grupo B)*. *Horários de Brasília.
As batalhas poderão ser
acompanhadas ao vivo no Facebook
(https://
www.facebook.com/pure.etcr)
ou Youtube da categoria (https://www.youtube.com/c/PUREETCR).

