
Nª 24.985 Preço banca: R$ 3,50

Despesas básicas das famílias
aumentam 33% em 12 meses

Com alta da inflação salário
mínimo pode chegar a R$ 1.169
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Aneel cria nova bandeira tarifária,
e conta de luz fica mais cara
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Previsão do Orçamento
de 2022 ao fundo eleitoral

é de R$ 2,1 bilhões
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,16
Venda:       5,16

Turismo
Compra:   5,14
Venda:       5,33

Compra:   6,10
Venda:       6,10

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

13º C

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

Previsão do Tempo

MotoGP: Quartararo
 vence na Inglaterra e

dispara no campeonato
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Quar tararo imbativel

Fabio Quartararo venceu o
GP da Inglaterra e disparou na
liderança do Mundial da Mo-
toGP. Largando na 3ª posição,
o francês assumiu a ponta já
na quinta volta para abrir uma
grande vantagem controlando-
a até o final da prova sem mai-
ores dificuldades. Fabio tem
demonstrado bastante tranqui-
lidade nessa temporada, em
doze provas subiu ao pódio
oito vezes e marcou pontos
em todas as etapas até o mo-
mento, um desempenho mui-
to diferente daquele de 2020,
quando perdeu o título para
Joan Mir.                     Página 8

Collet é quarto na corrida 3 e
encerra final de semana com pontos

em todas as provas em Spa
Novamente com chuva e pou-

ca visibilidade, os pilotos da FIA
Fórmula 3 disputaram no domin-
go (29) a corrida 3, que fechou a
quinta etapa da temporada 2021
no circuito belga de Spa-Fran-
corchamps.

Largando da quarta posição,
o brasileiro Caio Collet ficou
perto de conquistar seu tercei-
ro pódio em seu ano de estreia
na categoria, mas cruzou a li-
nha de chegada novamente em
quarto, repetindo o resultado
da corrida 2, realizada no sá-
bado (28).                    Página 8

O Brasil conquistou o se-
gundo ouro no lançamento de
disco na manhã de segunda-
feira (30), na Paralimpíada de
Tóquio (Japão). Desta vez o
feito foi de Elizabeth
Gomes, na disputa feminina
da classe F52 (cadeirante). A
atleta paulista ainda quebrou
 duas vezes o próprio  recor-

Elizabeth Gomes é ouro e
bate recorde mundial no

lançamento de disco
de mundial na modalidade.
No penúltimo lançamento
conseguiu 17,33 metros,
o primeiro recorde, o que
já lhe garantiu o degrau
mais alto do pódio, antes
mesmo do fim da prova.
No último lançamento, ba-
teu novo recorde, de
17,62m.                   Página 8
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Sul-Americano
masculino: Brasil

estreia contra Peru
nesta quarta-feira

A seleção brasileira mas-
culina de vôlei começará nes-
ta quarta-feira (1) a busca pelo
33º título do Sul-Americano
adulto. A equipe do treinador
Renan fará o primeiro jogo na
competição contra o Peru, às
19h,  em Brasí l ia  (DF).  O

SporTV 2 transmitirá ao vivo.
A competição será disputada
em turno único, com todos
os times se enfrentando, e
acontecerá sem público,
como estabelecido pelo De-
creto 41.913, de 19 de mar-
ço de 2021.              Página 8

UE diz ter
atingido meta

de vacinar
70% dos

adultos contra
covid-19

A Comissão Europeia in-
formou na terça-feira (31) que
70% da população adulta da
União Europeia (UE) estão to-
talmente vacinados contra a
covid-19, cumprindo a meta
que foi estabelecida no come-
ço do ano.

O anúncio marca a estraté-
gia de vacinação da UE após um
início lento, mas também apon-
ta diferenças grandes entre paí-
ses do bloco - alguns ultrapas-
sam a meta de 70%, enquanto
outros da região do leste, a mais
pobre, estão muito atrás.

“Setenta por cento dos
adultos da UE estão totalmen-
te vacinados. Quero agradecer
a muitas pessoas que tornaram
essa grande conquista possí-
vel”, tuitou a presidente da
Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen.                   Página 3

Talibãs declaram
Emirado

Islâmico do
Afeganistão

como
nação livre

O Talibã já controla o aero-
porto de Cabul. O grupo extre-
mista ocupou toda a estrutura
assim que terminou a saída dos
militares dos Estados Unidos
(EUA) e declarou o Emirado
Islâmico do Afeganistão como
uma nação livre e soberana.

Os líderes do movimento
caminharam pela pista do ae-
roporto, num gesto simbólico
de vitória.

A retirada das forças milita-
res norte-americanas ocorreu na
segunda-feira (30) à noite, com
a saída do último avião C-17 dos
Estados Unidos.           Página 3
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A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) anun-
ciou na terça-feira (31) a cri-
ação de uma nova bandeira
tarifária na conta de luz, cha-
mada de bandeira de escas-
sez hídrica. A taxa extra será
de R$ 14,20 para cada 100
kilowatt-hora (KWh) consu-
midos e já entra em vigor a
partir do dia 1º setembro,
permanecendo vigente até abril
do ano que vem.

O novo patamar represen-
ta um aumento de R$ 4,71,
cerca de 50%, em relação à

bandeira vermelha patamar 2,
até então o maior patamar, no
valor R$ 9,49 por 100 kWh.

A decisão foi tomada em
meio à crise hidrológica que
afeta o nível dos reservatórios
das usinas hidrelétricas, prin-
cipal fonte geradora de energia
elétrica no país. De acordo
com o governo federal, é a pior
seca em 91 anos. Com as hi-
drelétricas operando no limite,
é preciso aumentar a geração
de energia elétrica por meio de
usinas termoelétricas, que têm
custo mais alto.           Página 3
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Enviado  na  t e rça - fe i r a
(31) ao Congresso Nacional,
o Projeto da Lei Orçamentá-
ria Anual (Ploa) de 2022 des-

tina R$ 2,128 bilhões ao fun-
do eleitoral, que será usado
pelos partidos na campanha
ele i tora l  do próximo ano,

informou o secretário de Or-
çamento Federal do Ministé-
r io  da  Economia ,  Ar ios to
Culau.                             Página 4

Ministério anuncia ações
para ajudar portadores de

doenças raras

São Paulo é o estado mais
seguro do Brasil, segundo
Atlas da Violência 2021

Os indicadores de violência
no Brasil, apresentados pelo
Atlas da Violência 2021, con-
firmam que São Paulo é o es-
tado mais seguro para se viver
no país. O documento divulga-
do na terça-feira (31) pelo
Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) e pelo
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública (FBSP) confirma as

tendências reveladas mensal-
mente pelas estatísticas crimi-
nais disponibilizadas pela SSP
e apontam São Paulo com as
menores taxas de homicídios
entre todas as unidades da fede-
ração. Segundo o relatório, São
Paulo é o estado mais seguro
para pessoas de todas as faixas
etárias, para as mulheres e para a
população negra.           Página 2

Censo demográfico de 2022
terá 2 bilhões de recursos

Adiado por um ano, o censo de-
mográfico de 2022 terá R$ 2 bilhões
de recursos. O valor consta do proje-
to da Lei Orçamentária (PLOA) do
próximo ano, enviado na terça-feira,

(31) ao Congresso Nacional.
Inicialmente previsto para

2020, o censo foi adiado por um
ano por causa da pandemia de co-
vid-19.                            Página 3



São Paulo
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 1º DE  SETEMBRO DE 2021PÁGINA 2

Despesas básicas das famílias
aumentam 33% em 12 meses

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

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

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

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

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

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Lembre sempre de lavar as mãos
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Levantamento da Federação
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Pau-
lo (FecomercioSP), com base
no Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostrou que
a média de preços das despesas
básicas das famílias, com os
principais alimentos, combustí-
veis e residência, aumentou 33%
no país, nos últimos 12 meses. 

A cesta de despesas básicas
é composta por itens como ar-
roz, feijão-carioca, carnes, fran-
go inteiro, leite longa vida, óleo
de soja, gás de botijão, energia

elétrica residencial, gasolina, eta-
nol, óleo diesel e gás veicular.

A FecomercioSP avalia que
a inflação não concentrada e o
fato de esses serem produtos
essenciais para a alimentação
tornam ainda mais difícil para os
consumidores economizarem.
De acordo com o levantamento,
entre março de 2020 e julho de
2021 – período de pandemia –,
o avanço médio dos preços no
Brasil, para esta cesta específi-
ca, foi de 30,3%.

No mês de julho, a cesta de
despesas básicas das famílias
influenciou 18% no orçamento
das residências, o que significa

que a cada R$ 20 gastos com
despesas básicas no mesmo pe-
ríodo do ano passado, equivale
agora a quase R$ 27.

Quando se observa a partici-
pação das despesas com esses
itens em relação ao total, há varia-
ção conforme se consideram as
faixas de renda. A lista de despesas
básicas representa 31,1% do orça-
mento de quem recebe até dois sa-
lários mínimos; 20% do orçamen-
to para quem ganha de dois a dez
salários mínimos; e 11%, na
classe mais alta, com rendimen-
to de 25 salários mínimos.

Entre os estados, o Piauí tem
a cesta mais cara, equivalendo, em

média, a 32% do total das despe-
sas das famílias, mas podendo
chegar a 43,3% do orçamento de
famílias de baixa renda.

Quando a região apresenta
renda média mais alta, como são
os casos de Distrito Federal, São
Paulo, Espírito Santo e Rio de
Janeiro, a participação das des-
pesas básicas no orçamento da
família fica no intervalo entre
14,3% e 19,5%. Na classe mais
rica do Distrito Federal, por
exemplo, com mais de 25 salá-
rios mínimos, o porcentual das
despesas com os itens básicos
de consumo equivale a 9,3% do
rendimento do trabalhador.

Governo de SP inicia contagem
regressiva para abertura do Novo

Museu do Ipiranga
O Governador João Doria

anunciou na terça-feira (31) o
início da contagem regressiva
para entrega do Novo Museu do
Ipiranga que atualmente está com
70% das obras concluídas. A ins-
tituição entra agora na etapa de
restauro e recuperação do Jar-
dim Francês, que foi integrado
ao projeto de restauro do museu.
A reabertura acontecerá em se-
tembro de 2022 para a celebra-
ção do bicentenário da Indepen-
dência do Brasil.

“Ano que vem teremos uma
grande festividade. A proposta do
governo de São Paulo é um mês
de festividades e atividades. Na
parte externa, a partir de 7 de
agosto, e na parte interna, a par-
tir de 7 de setembro. Uma cele-
bração de verdade, autêntica, dos
200 anos da nossa independên-
cia”, afirmou o Governador.

O projeto prevê a restaura-
ção de toda a área construída e
botânica do Jardim Francês,
além da construção de um res-
taurante com 270m², espaço
para food bikes, modernização
da iluminação, requalificação
das vias de acesso e o resgate de

duas fontes do projeto original,
demolidas em 1972.

“Temos um conjunto de in-
tervenções acontecendo simul-
taneamente: o restauro e am-
pliação do Edifício Monu-
mento, a reforma do Jardim
Francês, a recuperação do en-
torno, do Monumento da Inde-
pendência, da Cripta Imperial
e da Casa do Grito a cargo da
prefeitura, a despoluição do
Córrego do Ipiranga e a cria-
ção de uma nova área de lazer
a cargo da Sabesp e a implan-
tação de um novo modelo de
gestão e sustentabilidade do
museu”, detalhou Sérgio Sá
Leitão, Secretário de Cultura e
Economia Criativa.

O investimento total nas
obras é de R$ 210 milhões, dos
quais R$ 170 milhões foram
captados junto à iniciativa priva-
da – com e sem Lei Rouanet. O
valor investido pelo Governo de
São Paulo é de R$ 19 milhões,
por meio de convênio entre a
Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa e a Fundação de
Apoio à USP, responsável pela
gestão do projeto, além de um

aporte de R$ 11 milhões da USP.

Novo Museu do Ipiranga
A obra, iniciada em outubro

de 2019, é executada em duas
frentes: ampliação e restauro do
Edifício Monumento. Na parte
da ampliação, foi realizada
uma escavação em frente ao
prédio, que abrigará a nova en-
trada, bilheteria, auditório para
200 pessoas, espaço do educa-
tivo, café, loja e sala de expo-
sição temporária.

Já no restauro, estão sendo
realizados reparos em todos os
detalhes da arquitetura, inclu-
indo a fachada, os interiores e
os elementos de marcenaria,
como portas e batentes. Quan-
do reaberto, o Novo Museu do
Ipiranga terá dobrado sua área
total construída, e moderniza-
do o espaço com elevadores,
escadas rolantes e sistema de
ar-condicionado.

“O museu não está sendo só
restaurado e ampliado, ele está
passando por importantes inter-
venções para ser entregue com
total acessibilidade e sustenta-
bilidade. Uma nova iniciativa que

certamente vai deixar o povo
paulista, o povo brasileiro, mui-
to orgulhoso”, pontuou Vahan
Agopyan, reitor da USP.

Programação
No dia 7 de setembro, o

Museu contará com uma pro-
gramação especial para come-
morar o Dia da Independência.
A instituição vai lançar um po-
cket show gravado por João Bos-
co no Edifício Monumento em
homenagem a Aldir Blanc e com
participação de Mart’nália, às
19h, no Facebook e no Instagram
do Museu. Também vai inaugu-
rar um totem com um relógio
com a contagem regressiva
para a reabertura do espaço.

Também serão lançados o
game “Museu sob Ataque”; uma
série de 12 vídeos sobre as obras
mais icônicas do acervo, com o
contador de histórias e influen-
ciador digital Ivan Mesquita, di-
vulgados mensalmente nas redes
sociais; e projeções de cinco
obras em fachadas de prédios em
pontos diferentes da cidade, en-
tre os dias 3 e 7 de setembro,
das 19h às 21h.

O Estado de São Paulo che-
gou na segunda (30) ao núme-
ro de 4.002.107 pessoas que
tiveram a COVID-19 e se re-
cuperaram da doença.

O número total inclui
441.254 pacientes com con-
firmação de coronavírus que
foram internados e tiveram alta
hospitalar. No decorrer da pan-
demia, houve 4.255.324 casos
e 145.558 óbitos.

SP ultrapassa marca de
4 milhões de recuperados

da COVID-19
Há ainda 6.308 pacientes

internados em todo o territó-
rio, sendo 3.213 em unidades
de Terapia Intensiva e 3.095 em
enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos
de UTI no estado hoje é de 36,3%
e na Grande São Paulo é de
35,8%. O detalhamento dos da-
dos da pandemia está disponível
no site www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus.

São Paulo é o estado mais seguro do
Brasil, segundo Atlas da Violência 2021

Os indicadores de violência
no Brasil, apresentados pelo
Atlas da Violência 2021, confir-
mam que São Paulo é o estado
mais seguro para se viver no país.
O documento divulgado na ter-
ça-feira (31) pelo Ipea (Institu-
to de Pesquisa Econômica Apli-
cada) e pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP)
confirma as tendências reveladas
mensalmente pelas estatísticas
criminais disponibilizadas pela
SSP e apontam São Paulo com
as menores taxas de homicídios
entre todas as unidades da fede-
ração. Segundo o relatório, São
Paulo é o estado mais seguro
para pessoas de todas as faixas
etárias, para as mulheres e para
a população negra.

Outro dado importante con-
firmado mais uma vez pelo es-
tudo é que São Paulo permane-
ce com números bem abaixo da
média nacional. Enquanto a taxa
de homicídios no Brasil, em

2019, ficou em 21,7 mortes para
cada grupo de 100 mil habitan-
tes, entre os paulistas o indica-
dor anual fechou em 7,3.

No cenário de violência con-
tra a juventude, grupo populaci-
onal apontado pelo relatório
como o de maior risco em todo
o planeta, os números de São
Paulo estão ainda mais expres-
sivos, em comparação com a
média nacional. A taxa brasilei-
ra ficou em 45,8 para cada 100
mil habitantes, enquanto que a
paulista foi de 12,5.

Na avaliação dos indicado-
res de violência contra a mulher,
São Paulo fechou 2019 com taxa
de 1,7 morte para cada grupo de
100 mil habitantes, a metade da
média nacional, que foi de 3,5.
O estado paulista, que historica-
mente é pioneiro no desenvol-
vimento e na implantação de po-
líticas públicas em defesa da
mulher, permanece com os me-
nores índices de violência con-

tra a mulher do Brasil.
Nas proporções por raça/cor,

os resultados apurados pelo
Atlas foram semelhantes. São
Paulo tem a menor taxa de ho-
micídios de negros do Brasil,
que também é significativamen-
te menor do que a média nacio-
nal. A taxa paulista foi de 9,1
mortes para cada grupo de 100
mil habitantes, enquanto que a
média nacional ficou em 29,2.

Outros fenômenos avaliados
pelo Atlas da Violência 2021
confirmam o pioneirismo de São
Paulo no desenvolvimento de
políticas públicas de segurança:
a violência contra a população
LGBTQI+ e contra pessoas com
deficiência. Além de já possuir
protocolos de atendimento es-
pecífico para esse grupo popu-
lacional em todas as delegacias
do estado e uma rede de DDMs
(Delegacia de Defesa da Mu-
lher), São Paulo lançou novos
serviços em agosto de 2021 para

aprimorar o acesso das pessoas
aos serviços de segurança.

No dia 26, o governador
João Doria lançou a Delegacia
da Diversidade Online para am-
pliar o combate à intolerância e
também determinou que as Di-
visões Especializadas de Inves-
tigações Criminais (Deics) do
Interior passem a investigar cri-
mes relacionados à raça, cor, et-
nia, religião, procedência naci-
onal, orientação sexual ou iden-
tidade de gênero.

Em 9 de agosto, o governa-
dor assinou decreto que autoriza
a implantação de Centros de
Apoio Técnico (CAT) em unida-
des da Polícia Civil para aprimo-
rar o atendimento especializado
de pessoas com deficiência víti-
mas de violência. O programa
deverá ser desenvolvido com
base nas estatísticas criminais e
será desenvolvido em parceria da
SSP com a Secretaria dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência.

Poupatempo atende interessados em
ingressar na rede pública de ensino

Os postos do Poupatempo
em todo o Estado realizam ins-
crição para matrícula aos inte-
ressados em ingressar na rede
pública de ensino. Para ser aten-
dido, é obrigatório realizar o
agendamento de data e horário
pelo portal –
www.poupatempo.sp.gov.br.

A ação é uma parceria com a
Secretaria Estadual da Educação
e busca facilitar a vida do cida-
dão que pretende se matricular
nas escolas públicas de São Pau-
lo. Em 2020, cerca de 600 aten-
dimentos para intenção de ma-

trículas foram realizados nos
postos do Poupatempo.  No ano,
o programa concluiu 37 mil
atendimentos da Educação.

O prazo para inscrição dos
que estão fora da rede de ensino
estadual vai até o dia 17 de se-
tembro e a solicitação deve ser
feita pelo aplicativo Minha Esco-
la SP ou pela plataforma Secreta-
ria Escolar Digital (SED). Já os
pais daqueles que desejam ingres-
sar na rede pública de ensino po-
dem procurar qualquer escola es-
tadual, diretoria de ensino, ou
agendar atendimento presencial

em qualquer uma das 84 unida-
des do Poupatempo no Estado.

No dia e horário marcados,
basta comparecer à unidade es-
colhida com o RG ou a Certidão
de Nascimento e o comprovan-
te de endereço do estudante.
Para os menores de 18 anos é
necessário estar acompanhado
pelo representante legal, devida-
mente identificado. Para a segu-
rança de todos, o Poupatempo
mantém o reforço nos protoco-
los sanitários e de segurança para
acesso aos postos.

Após o atendimento, o cida-

dão receberá um protocolo, com
o qual poderá consultar as vagas
disponibilizadas no site da Se-
cretaria da Educação –
www.educacao.sp.gov.br. A efe-
tivação da matrícula se dará so-
mente após a entrega dos docu-
mentos na escola indicada pela
Secretaria da Educação.

Para informações sobre o Pou-
patempo, acesse www.poupatempo.
sp.gov.br. E mais detalhes sobre a
matrícula escolar do ano letivo
2022, basta consultar o site da Se-
cretaria Estadual da Educação
(www.educacao.sp.gov.br).

CÂMARA (São Paulo)
No aniversário de 111 anos do Sport Club Corinthians Pau-

lista. Vale lembrar que os jogadores Zé Maria e Biro-Biro fo-
ram vereadores no Parlamento paulistano

.
PREFEITURA (São Paulo)
A propósito dos corinthianos, o palmeirense Ricardo Nunes

(MDB) se lembra do jogador Ademir da Guia, que também foi
vereador no Parlamento paulistano

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Entre os corinthianos que foram dirigentes (na Federação

Paulista e CBF), um deputado foi um dos maiores dirigentes do
Corinthians : o malufista Wadih Helu

.
GOVERNO (São Paulo)
O santista João Doria (PSDB) tem vários corinthianos no

seu Secretariado. Um dos ex-governadores que foi conselheiro
do Corinthians : o quercista Fleury Filho

.
CONGRESSO (Brasil)
Um dos mais polêmicos presidentes do Corinthians foi de-

putado federal (PT do Lula) : Andres Sanchez tem seu nome
imortalizado na atual Arena Corinthians .

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O palmeirense Presidente Jair Bolsonaro não pode se quei-

xar dos corinthianos, porque alguns milhões deles votaram nele
em 2018. Coisas dos jogos políticos

.
PARTIDOS (Brasil)
Em praticamente todos os partidos políticos, com destaque

ou não no Estado São Paulo, há vereadores, prefeitos, deputa-
dos estaduais e federais corinthianos

.
JUSTIÇAS
Nas Justiças Desportivas da Federação Paulista de Futebol e

CBF (ambas presididas pelo são-paulino Marin), vários mem-
bros eram corinthianos juramentados

.
(Brasil)
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UE diz ter atingido
meta de vacinar 70%

dos adultos contra
covid-19

A Comissão Europeia informou na terça-feira (31) que 70%
da população adulta da União Europeia (UE) estão totalmente
vacinados contra a covid-19, cumprindo a meta que foi estabele-
cida no começo do ano.

O anúncio marca a estratégia de vacinação da UE após um
início lento, mas também aponta diferenças grandes entre países
do bloco - alguns ultrapassam a meta de 70%, enquanto outros
da região do leste, a mais pobre, estão muito atrás.

“Setenta por cento dos adultos da UE estão totalmente vaci-
nados. Quero agradecer a muitas pessoas que tornaram essa gran-
de conquista possível”, tuitou a presidente da Comissão Euro-
peia, Ursula von der Leyen.

Em janeiro, a comissão disse que “até o verão de 2021, Esta-
dos-membros deveriam ter vacinado um mínimo de 70% da po-
pulação adulta”.

Entendeu-se que cada um dos 27 países integrantes da UE
deveria atingir a meta até setembro. Temendo não consegui-lo,
muitos criticaram a comissão em reuniões internas, mostraram
documentos vistos pela Reuters.

Agora, o bloco como um todo já vacinou 70% de sua popula-
ção adulta, o que significa que pelo menos 255 milhões de pes-
soas já receberam ou as duas doses das vacinas da Pfizer/Bion-
Tech, AstraZeneca ou Moderna ou uma da Janssen, da Johnson &
Johnson, de dose única.

Mas a situação varia muito entre os países. Malta já vacinou
mais de 90% de sua população adulta, Portugal e Irlanda supera-
ram a marca de 80% vacinados e a França superou a de 70%, de
acordo com dados do Centro Europeu de Controle e Prevenção
de Doenças (ECDC).

No leste europeu, por outro lado, a Bulgária vacinou com-
pletamente um quinto da população, a Romênia cerca de 30% e
Croácia, Letônia, Eslovênia e Eslováquia estão com cerca de
metade da população maior de 18 anos totalmente vacinada con-
tra a covid-19. (Agencia Brasil)

Talibãs declaram Emirado
Islâmico do Afeganistão

como nação livre
O Talibã já controla o aeroporto de Cabul. O grupo extremis-

ta ocupou toda a estrutura assim que terminou a saída dos milita-
res dos Estados Unidos (EUA) e declarou o Emirado Islâmico
do Afeganistão como uma nação livre e soberana.

Os líderes do movimento caminharam pela pista do aeropor-
to, num gesto simbólico de vitória.

A retirada das forças militares norte-americanas ocorreu na
segunda-feira (30) à noite, com a saída do último avião C-17 dos
Estados Unidos.

O momento foi celebrado nas ruas de Cabul com fogo de
artifício e disparos de armas.

O Aeroporto Hamid Karzai ficou, agora, sem controle de trá-
fego aéreo.

O porta-voz do Talibã admitiu pedir ajuda ao Catar ou à Tur-
quia para repor as necessidades técnicas do aeroporto.

“Os últimos soldados americanos saíram do aeroporto de
Cabul e nosso país conseguiu a independência total”, disse Za-
bihullah Mujahid pelo Twitter.

Último voo
O Pentágono anunciou que o último avião C17 norte-ameri-

cano decolou do aeroporto de Cabul às primeiras horas desta
terça-feira (20h29 de segunda-feira em Lisboa). Termina assim
a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, ficando o
país asiático nas mãos dos talibãs ao fim de duas décadas de pre-
sença militar estrangeira. No Afeganistão, ficaram cerca de duas
centenas de norte-americanos que o Pentágono admitiu não ter
conseguido retirar a tempo.

Vinte anos, uma fatura no valor de mais de US$ 2 bilhões,
mais de 170 mil mortos - incluindo mais de 40 mil civis - e os
talibãs celebram a volta ao poder. Termina assim a mais longa
das guerras dos Estados Unidos, iniciada logo após os ataques
terroristas de 11 de setembro de 2001. Washington derrubou o
regime talibã em dezembro de 2001, depois de ele ter se recusa-
do a entregar Osama bin Laden, então líder da Al-Qaeda.

“Começou um novo capítulo do envolvimento da América com
o Afeganistão. Vamos liderar com a nossa diplomacia. A missão
militar terminou”, disse o secretário de Estado norte-america-
no, Antony Blinken.

Ele disse que “menos de 200 norte-americanos” que preten-
dem abandonar o Afeganistão ficaram no país, garantindo que
continuam os esforços para tentar retirá-los nos próximos dias.

Na segunda-feira, o general Kenneth McKenzie, líder do co-
mando central dos EUA, informou que foram retirados mais de
123 mil civis nas últimas duas semanas, ou seja, mais de 7,5 mil
civis por dia, após o regresso dos talibãs ao poder na capital afe-
gã. (Agencia Brasil)

A revisão para cima das es-
timativas de arrecadação no
próximo ano fez a equipe eco-
nômica diminuir a estimativa
de déficit primário para 2021.
Segundo o projeto do Orça-
mento do próximo ano, envi-
ado na terça-feira, (31) ao
Congresso Nacional, a meta
de resultado negativo corres-
ponderá a R$ 49,6 bilhões
para o Governo Central –
composto pelo Tesouro Na-
cional, pela Previdência So-
cial e pelo Banco Central.

O déficit será bem menor
que o estipulado pela Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO)
de 2022, sancionada na sema-
na passada. A LDO estipula
meta de R$ 170,5 bilhões para
o próximo ano.

A proposta do Orçamento
fixa que as estatais federais
deverão encerrar 2021 com
déficit primário de R$ 2,6 bi-
lhões e que os estados e os
municípios também deverão
obter déficit primário de R$
2,6 bilhões no próximo ano.
O déficit primário representa
o resultado negativo das con-
tas do governo desconsideran-

do o pagamento dos juros da
dívida pública.

Pandemia
Este será o nono ano se-

guido em que a União gastará
mais do que arrecadará. Des-
de 2014, o setor público re-
gistra déficits primários. O
Orçamento de 2021 original-
mente estipulava que o Go-
verno Central tinha a obriga-
ção de encerrar o ano com
déficit de R$ 247,1 bilhões,
os estados e os municípios
teriam de fechar o ano com
superávit de R$ 200 milhões,
e as estatais federais teriam de
obter déficit de R$ 4 bilhões.

No entanto, a recuperação
da economia, com a arreca-
dação batendo recorde por
meses seguidos, e a não re-
petição de gastos relacionados
ao enfrentamento da pande-
mia de covid-19 fizeram o
governo rever as projeções e
estipular déficit menor que a
meta para este ano. O gover-
no projeta que a União fechará
este ano com déficit de R$
155,1 bilhões, o equivalente
a 1,8% do Produto Interno

Bruto (PIB, soma dos bens e
dos serviços produzidos), e
que os estados e os municípi-
os terão superávit de R$ 29,3
bilhões (0,3% do PIB).

A redução da estimativa
de déficit primário foi provo-
cada pela revisão para cima
das receitas para o próximo
ano. A proposta do Orçamen-
to de 2022 prevê receitas lí-
quidas de R$ 1,959 trilhão,
alta de R$ 186,3 bilhões em
relação ao valor estipulado na
LDO. As despesas foram cal-
culadas em R$ 1,646 trilhão,
com alta de R$ 25,5 bilhões
na mesma comparação.

Regra de ouro
A proposta para o Orça-

mento de 2022 prevê que a
insuficiência da regra de ouro
– espécie de teto para a dívi-
da pública – totalizará R$
105,4 bilhões no próximo
ano. O governo terá de pedir
autorização ao Congresso
para financiar gastos corren-
tes por meio da emissão de
títulos da dívida pública.

Em 2021, a insuficiência
da regra de ouro originalmen-

te estava em R$ 453,72 bi-
lhões. No entanto, tinha caí-
do para R$ 98,43 bilhões no
fim de julho por causa da de-
volução de recursos do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES) e do aporte do su-
perávit de fundos financeiros
do governo, determinado pela
emenda constitucional que in-
troduziu o novo marco fiscal.

Instituída pelo Artigo 167
da Constituição de 1988, a re-
gra de ouro determina que o
governo não pode endividar-
se para financiar gastos cor-
rentes (como a manutenção
da máquina pública), apenas
para despesas de capital
(como investimento e amor-
tização da dívida pública) ou
para refinanciar a dívida pú-
blica.

Nos últimos anos, os su-
cessivos déficits fiscais têm
posto em risco o cumprimen-
to da norma, o que tem leva-
do o Tesouro a buscar fontes
de recursos para ter dinheiro
em caixa e reduzir a necessi-
dade de emissão de títulos
públicos. (Agencia Brasil)

Com alta da inflação salário
mínimo pode chegar a R$ 1.169

A alta da inflação nos últimos
meses fez o governo elevar a
previsão para o salário mínimo
no próximo ano. O projeto da lei
orçamentária de 2022, enviado
na terça-feira (31) ao Congres-
so Nacional, prevê salário míni-
mo de R$ 1.169, R$ 22 mais alto
que o valor de R$ 1.147 aprova-
do na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) .

A Constituição determina a
manutenção do poder de compra

do salário mínimo. Tradicional-
mente, a equipe econômica usa
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do ano cor-
rente para corrigir o salário mí-
nimo do Orçamento seguinte.

Com a alta de itens básicos,
como alimentos, combustíveis
e energia, a previsão para o
INPC em 2021 saltou de 4,3%
para 6,2%. O valor do salário
mínimo pode ficar ainda mai-
or, caso a inflação supere a pre-

visão até o fim do ano.
O projeto do Orçamento

teve poucas alterações em re-
lação às estimativas de cres-
cimento econômico para o
próximo ano na comparação
com os parâmetros da LDO. A
projeção de crescimento do
PIB passou de 2,5% para
2,51% em 2022. Já a previsão
para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), usado como índice ofi-

cial de inflação, foi mantida em
3,5% para o próximo ano.

Outros parâmetros foram
revisados. Por causa das altas
recentes da Selic (juros básicos
da economia), a proposta do Or-
çamento prevê que a taxa encer-
rará 2022 em 6,63% ao ano,
contra projeção de 4,74% ao ano
que constava na LDO.

A previsão para o dólar mé-
dio foi mantida em R$ 5,15.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Censo demográfico de 2022
terá 2 bilhões de recursos

Adiado por um ano, o censo
demográfico de 2022 terá R$ 2
bilhões de recursos. O valor
consta do projeto da Lei Orça-
mentária (PLOA) do próximo
ano, enviado na terça-feira, (31)
ao Congresso Nacional.

Inicialmente previsto para
2020, o censo foi adiado por
um ano por causa da pandemia
de covid-19. O  projeto da lei
orçamentária de 2021 previa os

R$ 2 bilhões para a realização
da pesquisa, mas a verba foi re-
tirada durante a tramitação do
Orçamento. Dos R$ 2 bilhões
iniciais, restaram apenas R$
53,3 milhões. O corte de recur-
sos levou o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) a cancelar a realização
do censo neste ano, com verba
insuficiente até para o treina-
mento dos técnicos.

Em abril, o então ministro
do Supremo Tribunal Federal
Marco Aurélio Mello conce-
deu liminar para a execução da
pesquisa, mas o plenário da
corte decidiu que, por causa da
pandemia de covid-19 e do
tempo necessário para elabo-
rar a pesquisa, o censo pode-
ria ser feito em 2022, com os
trabalhos de preparação come-
çando neste ano.

Após a sanção do Orça-
mento de 2021, ocorrida em
abril, o Congresso aprovou um
crédito adicional de R$ 82,3
milhões para a preparação da
pesquisa, elevando a dotação
para R$ 135,6 milhões. Atu-
almente, está em tramitação
outro crédito adicional de R$
35,7 milhões, que elevaria a
verba para R$ 171,3 milhões.
(Agencia Brasil)

Aneel cria nova bandeira tarifária,
e conta de luz fica mais cara

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) anun-
ciou na terça-feira (31) a cria-
ção de uma nova bandeira ta-
rifária na conta de luz, cha-
mada de bandeira de escas-
sez hídrica. A taxa extra será
de R$ 14,20 para cada 100
kilowatt-hora (KWh) consu-
midos e já entra em vigor a
partir do dia 1º setembro,
permanecendo vigente até abril
do ano que vem.

O novo patamar representa
um aumento de R$ 4,71, cerca
de 50%, em relação à bandeira
vermelha patamar 2, até então
o maior patamar, no valor R$
9,49 por 100 kWh.

A decisão foi tomada em
meio à crise hidrológica que afe-
ta o nível dos reservatórios das
usinas hidrelétricas, principal
fonte geradora de energia elé-
trica no país. De acordo com o
governo federal, é a pior seca
em 91 anos. Com as hidrelétri-
cas operando no limite, é pre-
ciso aumentar a geração de
energia elétrica por meio de
usinas termoelétricas, que têm
custo mais alto.

O ministro de Minas e

Energia, Bento Albuquerque,
garantiu que as medidas são su-
ficientes para garantir a oferta.

Ainda de acordo com o mi-
nistro, as medidas que vêm sen-
do adotadas até agora estão
surtindo efeito, mas a situação
ainda está longe da normalida-
de. “Nós estamos em condi-
ções melhores do que estáva-
mos no início do mês de agos-
to. E isso mostra que as medi-
das estão surtindo efeito, mas
ainda não nos levam à uma si-
tuação de normalidade ou
mesmo de conforto, por isso
que nós estamos adotando to-
das essas demandas”.

Segundo a Aneel, mesmo
com o reajuste recente das ban-
deiras tarifárias, incluindo a cri-
ação do patamar 2 da bandeira
vermelha, em junho, a arreca-
dação extra para custear o au-
mento da geração de energia
segue insuficiente. O déficit na
conta de bandeiras tarifárias
está em R$ 5,2 bilhões. Além
disso, o Brasil precisará impor-
tar energia de países vizinhos,
ao custo de R$ 8,6 bilhões.

“Nós temos que ter uma ge-
ração adicional para enfrentar

a escassez hídrica. Nessa gera-
ção adicional está contempla-
da a importação de energia da
Argentina e do Uruguai, gera-
ção termoelétrica adicional”,
explicou André Pepitone, dire-
tor-geral da Aneel, em coletiva
de imprensa para anunciar as
novas medidas.

Todos os consumidores do
mercado cativo das distribuido-
ras de energia elétrica serão
abrangidos pela nova bandeira
tarifária, com exceção dos mo-
radores de Roraima, único es-
tado que não está interligado ao
Sistema Interligado Nacional
(SIN) e das cerca de 12 mi-
lhões de famílias inscritas no
programa Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica.

Segundo a Aneel, como a
tarifa média da conta é R$ 60
reais a cada a 100 KWh, resul-
tando em uma conta final de
R$ 69,49, no caso da incidên-
cia da bandeira vermelha pata-
mar 2 (R$ 9,49), o valor da
conta de luz com a nova ban-
deira de escassez hídrica fica-
rá, em média, 6,78% mais cara,
chegando a R$ 74,20 (R$ 60
de tarifa média + taxa extra de

R$ 14,20 da nova tarifa).

Redução voluntária
O Ministério de Minas e

Energia também deu mais de-
talhes sobre o Programa de Re-
dução Voluntária de energia elé-
trica, voltado para os chama-
dos consumidores regulados,
que incluem empresas.

O governo vai pagar um
prêmio de R$ 50 por 100 kWh
reduzido. O patamar de redu-
ção é de no mínimo 10%, limi-
tado a 20%. A expectativa da
pasta é obter uma redução mé-
dia de 15% do consumo. Se
isso ocorrer, a expectativa é re-
duzir a demanda de energia em
914 megawatt hora (mWh)
médio, volume de energia sufi-
ciente para atender 4 milhões
de domicílios e que representa
cerca de 1,41% da carga do
Sistema Interligado Nacional. O
programa vai perdurar até o fi-
nal do ano que vem.

Os cidadãos de baixa renda
inscritos na tarifa social também
poderão participar do Progra-
ma de Incentivo à Redução Vo-
luntária do consumo de ener-
gia. (Agencia Brasil)
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Enviado na terça-feira (31)
ao Congresso Nacional, o Pro-
jeto da Lei Orçamentária Anual
(Ploa) de 2022 destina R$ 2,128
bilhões ao fundo eleitoral, que
será usado pelos partidos na
campanha eleitoral do próximo
ano, informou o secretário de
Orçamento Federal do Ministé-
rio da Economia, Ariosto Culau.

Pelo projeto, a quantia fica
praticamente igual à de 2020,
quando o fundo eleitoral para as
eleições municipais ficou em R$
2 bilhões. No entanto, o valor
deverá ser negociado com os
parlamentares durante a tramita-
ção do Ploa no Congresso.

Na semana passada, o presi-
dente Jair Bolsonaro vetou o arti-
go da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2022 que reser-

vava R$ 5,7 bilhões para o fundo
eleitoral. O Congresso Nacional
ainda pode derrubar o veto.

Criado em 2017, o Fundo Es-
pecial de Financiamento de Cam-
panhas é formado com recursos
do Orçamento e substitui o finan-
ciamento privado de campanhas
eleitorais. O financiamento públi-
co passou a vigorar após Supre-
mo Tribunal Federal (STF) decla-
rar inconstitucionais as doações
de empresas a candidatos.

Cabe ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) definir um piso
para o fundo a cada eleição, com
base em parâmetros previstos
em lei. No entanto, o Congres-
so pode elevar o valor durante a
tramitação do Orçamento.

Sem concursos federais há
três anos, o governo pretende

contratar 41,7 mil novos servi-
dores em 2022, informou o se-
cretário de Orçamento Federal.
Segundo ele, as contratações
serão para recompor a força de
trabalho que se aposentou ou
morreu nos últimos anos.

“Temos um volume grande para
agências reguladores e para o Mi-
nistério da Educação. Não houve
espaço no orçamento para reajus-
tes, apenas recomposição da força
de trabalho”, declarou Culau.

Segundo o secretário especial
de Orçamento e Tesouro, Bruno
Funchal, a Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia tem feito
estudos, que apontaram a necessi-
dade de “algum concurso” para re-
compor a demanda represada em
diversos órgãos.

Apesar da previsão de retor-

no dos concursos públicos, o
Ploa 2022 não tem previsão de
reajuste para o funcionalismo
público federal, disse Funchal.
Ele, no entanto, informou que
isso pode mudar caso o parcela-
mento dos precatórios (dívidas
do governo reconhecidas em de-
finitivo pela Justiça) seja apro-
vado, criando espaço no teto fe-
deral de gastos.

“O Orçamento já está muito
apertado, mas tendo algum tipo
de mudança por conta do que
está em discussão sobre o pa-
gamento de precatórios, vão
ser definidas as prioridades
com base no espaço que seria
aberto. Outras discussões se-
rão feitas ao longo do proces-
so orçamentário”, explicou.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde
anunciou ações visando me-
lhorar a preparação de pro-
fissionais do Sistema Único
de Saúde (SUS) para reco-
nhecer e encaminhar, de for-
ma adequada, pacientes por-
tadores de doenças raras.
Para tanto, disponibilizará
cursos de formação sobre o
tema, além de incluir, a par-
tir da terça-feira (31) no Co-
necteSUS, a lista com “todos
os centros de cuidado de do-
enças raras”.

Com isso, a expectativa é
facilitar a identificação dos
locais de atendimento para
famílias que tenham, entre
seus entes, algum portador
das chamadas doenças raras
que, segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
“são aquelas que afetam até
65 pessoas a cada 100 mil
indivíduos”.

De acordo com estimati-
vas divulgadas pela OMS,
80% dessas doenças têm ori-
gem genética.

“Todos somos raros”
“Os raros são uma de nos-

sas prioridades. No fundo,
somos todos raros e precisa-
mos de política pública para
atendermos as pessoas raras,
porque não é tão raro exis-
tir pessoas com doenças ra-
ras”, afirmou o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
ao defender empenho nas
pesquisas que estudam tais
doenças.

O programa anunciado
nesta terça-feira vai “ampli-
ar as possibilidades de diag-
nósticos, porque vamos ca-
pacitar melhor os profissi-
onais da saúde que estão na
ponta, para fazer o diagnós-
t ico  precoce”,  af i rmou
Queiroga.

Para facilitar a comunica-
ção com a população sobre o
tema, Queiroga anunciou
também a inclusão, na Famí-
lia Zé Gotinha, de uma nova
integrante: a Rarinha, a quem
caberá chamar a atenção para
diagnósticos e informações
sobre doenças raras.

A iniciativa foi anunciada
pelo ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, em solenida-
de da qual participou a pri-
meira-dama, Michelle Bol-
sonaro.

Cursos de formação
De acordo com a secre-

tária de Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde,
Mayra Pinheiro, em média,
75% dos casos de doenças
raras ocorrem em crianças e
jovens. “Hoje entregamos 14
cursos de formação para to-
das as categorias de saúde.
Estamos também colocando
no Conecte SUS, a partir de
hoje, todos os centros de
cuidado de doenças raras no
país, para que cada família
não perca tempo procurando
onde ser atendido.”

As videoaulas serão dis-

Ministério anuncia
ações para ajudar

portadores de
doenças raras

ponibilizadas pelo próprio
Ministério da Saúde por
meio da plataforma Univer-
SUS Brasil. A inscrição é gra-
tuita. Com duração de 4 ho-
ras e 35 minutos, as aulas ti-
veram conteúdos produzidos
por meio de parcerias envol-
vendo a Sociedade Brasilei-
ra de Genética Médica e Ge-
nômica (SBGM); o Conse-
lho Federal de Medicina; a
Sociedade Brasileira de Me-
dicina da Família e a Comu-
nidade; Núcleo Tele Saúde
do Rio Grande do Sul.

“As Ações de Educomu-
nicação em Doenças Raras
constituem um conjunto de
iniciativas que visam à disse-
minação de informações so-
bre essas enfermidades, e se
fazem necessárias, uma vez
que, para chegar ao diagnós-
tico, muitos pacientes con-
sultam até dez médicos de
especialidades diferentes. As
doenças raras são caracteri-
zadas por sinais e sintomas
muitas vezes desconhecidos.
Além disso,  esses sinais
costumam variar de doença
para doença e de pessoa para
pessoa, ainda que afetadas
pela mesma condição”, ex-
plica o Ministério da Saúde.

Centros habilitados
Ainda segundo o ministé-

rio, a população pode aces-
sar os centros habilitados
para tratamento de doenças
raras por meio do Conecte-
SUS. “As unidades de saúde
referência estão disponíveis
no aplicativo por geolocali-
zação, o que possibilita ao
paciente encontrar o serviço
de atenção especializada em
doenças raras mais próximo
de casa”, detalha a pasta, ao
informar que há pelo menos
20 estabelecimentos desse
tipo em todo o Brasil.

Pacientes com doenças
raras podem também receber
atendimento e acompanha-
mento médico, de acordo
com cada caso, na atenção
primária, por meio das uni-
dades básicas de saúde, ou na
atenção especializada, em
algum hospital ou serviço de
média e alta complexidades.

“Os hospitais universitá-
rios, federais e estaduais,
que são 50 em todo o Brasil,
também possuem serviços
voltados para casos de erros
inatos do metabolismo.
Existem ainda as associa-
ções beneficentes e voluntá-
rias, que contam com recur-
sos governamentais e dedi-
cam-se principalmente aos
casos de deficiência intelec-
tual e dismorfologia, que tam-
bém estão aptos a oferecer
atendimento aos pacientes
com doenças raras”, infor-
mou, em nota, o ministério.

A lista com os principais
dados dos centros habilita-
dos para atendimento foi dis-
ponibilizada no site do Mi-
nistério da Saúde. (Agencia
Brasil)

Governo vai mostrar Brasil que reduz
emissões na COP26, diz ministro

A atuação do Brasil na Con-
ferência Internacional das Na-
ções Unidas sobre o Clima, a
COP26, será pautada na defesa
de que o país trabalha pela sus-
tentabilidade e no combate ao
desmatamento ilegal disse na ter-
ça-feira (31) o ministro do Meio
Ambiente, Joaquim Leite. O
evento, programado para ocorrer
em novembro, na Escócia, vai
debater, entre outros pontos, os
compromissos e metas dos paí-
ses com a redução da emissão
de carbono na atmosfera.

“Devemos apresentar um
Brasil que faz a sustentabilidade
e que atua realmente combaten-
do a ilegalidade, um Brasil que
reduz as suas emissões”, disse
o ministro durante audiência pú-
blica da Comissão de Meio Am-
biente (CMA) do Senado.

Leite disse que os números
iniciais apontam que o desmata-
mento em agosto deve ter uma
redução de 30% em relação ao
mesmo mês do ano passado. Os
dados oficiais devem ser divul-
gados pelo Sistema de Detecção
de Desmatamento em Tempo
Real (Deter), do Instituto Naci-
onal de Pesquisas Espaciais
(Inpe), na quarta-feira (1°).

Durante a audiência o minis-

Fux, Lira e Pacheco discutem solução
via Judiciário para precatórios

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Con-
selho Nacional de Justiça
(CNJ), Luiz Fux, reuniu-se na
terça-feira (31) com os presi-
dentes da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), e do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-AM), para
discutir uma solução com o
crivo do Judiciário para o pa-
gamento de precatórios pelo
governo federal.

Na semana passada, Fux su-
geriu uma fórmula que prevê um
teto no orçamento do ano que
vem para o pagamento dos pre-
catórios – dívidas do poder pú-
blico decorrentes de sentenças
judiciais inapeláveis.

Após o encontro de terça-
feira (31), que ocorreu por so-
licitação de Lira e Pacheco, na
sede do CNJ, em Brasília, Fux
disse ainda as conversas estão

numa etapa “ainda preliminar,
muito embrionária”, mas que ele
colocou o CNJ como “participe
dessa questão nacional, como
mediador”.

Pela proposta de Fux, o pró-
ximo orçamento para pagar pre-
catórios ficaria limitado ao va-
lor total desse tipo de dívida em
2016, ano de promulgação da
emenda constitucional do teto
de gastos, corrigido pela infla-
ção – algo em torno de R$ 40
bilhões. Qualquer quantia acima
disso seria parcelado para paga-
mento em anos posteriores, no
que Fux chamou de “micropar-
celamento”.

A proposta foi bem recebida
pelo ministro da economia,
Paulo Guedes, que disse ser
“muito interessante” por limi-
tar o pagamento dos precató-
rios à variação da inflação,

mesma regra utilizada para to-
das as demais despesas sujei-
tas ao teto de gastos.

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, também elogiou
a iniciativa via Judiciário. Ele
disse na segunda-feira (30) que
eventual aumento no valor do
Bolsa Família, por exemplo, de-
pende de uma solução para os
precatórios em 2022.

Em 2022, de acordo com o
Poder Judiciário, está previsto o
pagamento de cerca de R$ 90
bilhões em precatórios, um au-
mento de 143% no comparativo
com os valores pagos em 2018.

Resolução
A ideia de Fux é regulamen-

tar a questão por meio de uma
resolução do CNJ que possua a
chancela do STF, que seria edi-
tada antes que o Congresso apro-
ve alguma outra iniciativa sobre

os precatórios. Na semana pas-
sada, o ministro disse que a ten-
dência é que seja considerada
inconstitucional qualquer pro-
posta que postergue “a perder de
vista” os pagamentos.

O tema encontra-se em dis-
cussão no Congresso por meio
de uma proposta de emenda
constitucional (PEC) enviada
neste mês pelo governo, que de-
seja adiar o pagamento de pre-
catórios muito altos, abrindo
espaço no orçamento para ou-
tros gastos.

Segundo Guedes, técnicos
da equipe econômica estão dis-
cutindo a proposta de Fux em
conjunto com representantes de
todos os Poderes. De acordo
com o ministro da Economia,
uma resolução deve ser divulga-
da nas próximas duas semanas.
(Agencia Brasil)

Homicídios de indígenas
crescem 21,6% em 10 anos

A edição 2021 do Atlas da
Violência, divulgada na terça-fei-
ra (31), mostra que a taxa de ho-
micídios de indígenas cresceu
21,6% na última década. Entre
2009 e 2019, foram registra-
dos 2.074 homicídios de pes-
soas indígenas, informa a pu-
blicação elaborada pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Públi-
ca, em parceria com o Institu-
to de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e o Instituto
Jones dos Santos Neves.

Os números apresentados
pelo estudo foram obtidos
principalmente a partir da aná-
lise dos dados do Sistema de
Informações sobre a Mortali-
dade (SIM) e do Sistema de In-
formações de Agravos de No-
tificação (Sinan) do Ministério
da Saúde, em período anterior
à pandemia de covid-19.

O primeiro levantamento
do Atlas da Violência sobre os
assassinatos de indígenas mos-
trou que as taxas de homicídi-
os indígenas aumentaram na
última década ao contrário da
taxa brasileira, que atingiu seu
pico em 2017, com 31,6 por
100 mil, e caiu nos dois anos
seguintes.

Segundo a pesquisa, a taxa
de homicídios de indígenas saiu
de 15 por 100 mil habitantes em
2009 para 18,3 por 100 mil em
2019. A taxa de homicídio para o
Brasil era de 27,2 por 100 mil
habitantes em 2009 e caiu para
21,7 por 100 mil em 2019.

Uma novidade da publicação
deste ano é o levantamento so-
bre a violência contra pessoas
com deficiência. Em 2019, fo-
ram registrados 7.613 casos de
violências contra pessoas com

deficiência. Esses números con-
sideram as pessoas que apresen-
tavam pelo menos um dos qua-
tro tipos de deficiência – física,
intelectual, visual ou auditiva.

De acordo com o estudo,
foram encontradas taxas eleva-
das de notificações de violênci-
as contra pessoas com deficiên-
cia intelectual (36,2 notifica-
ções para cada 10 mil pessoas
com deficiência intelectual),
sobretudo mulheres, quando
comparadas à população com
outros tipos de deficiência.

Conforme os pesquisadores,
essa sobretaxa está associada, em
alguma medida, às notificações
de casos de violência sexual. As
taxas de notificações de violên-
cia contra as mulheres são mais
de duas vezes superiores às de
homens, exceto quando a vítima
é pessoa com deficiência visual.

Em 2019, a violência do-
méstica representava mais de
58% das notificações de violên-
cia contra pessoas com deficiên-
cia. A violência doméstica é ain-
da maior para as mulheres (61%).

Quanto à faixa etária, de for-
ma geral, a maior concentração de
notificações é para vítimas de 10
a 19 anos, caindo mais ou menos
gradativamente conforme aumen-
ta a idade. Os autores do estudo
destacam que há mais casos noti-
ficados de violência contra mu-
lheres (4.540) do que contra ho-
mens (2.572), exceto na faixa até
9 anos (293 contra 332).

Já em relação aos tipos de
violência, a negligência/abando-
no, presente em 29% dos casos,
se concentra entre crianças com
até 9 anos (52%) e entre idosos
(73% entre pessoas com 80
anos ou mais). (Agencia Brasil)

tro falou sobre os compromis-
sos do país com o Acordo de
Paris, que estabelece regras para
conter o aquecimento global, e
voltou a afirmar que a meta do
governo é de zerar o desmata-
mento ilegal até 2030 e de zerar
as emissões até 2050. “É uma
das metas mais ambiciosos dos
países em desenvolvimento”,
afirmou.

Leite defendeu ainda a regu-
lamentação de dispositivos do
Acordo de Paris que tratam do
mercado de carbono. Segundo o
ministro, a regulamentação do
Artigo 6 do Acordo de Paris, que
prevê a monetização dos crédi-
tos de carbono, é um dos elemen-
tos chaves do debate climático.

Para o ministro, caso os me-
canismos já estivessem regula-
mentados, seria mais fácil o país
mostrar que tem uma indústria,
agricultura e produção de ener-
gia elétrica sustentáveis.

Ao falar sobre as ações da
pasta, Leite disse que o governo
trabalha para regulamentar o
mercado voltado para remunerar
“quem cuida da floresta”. “O pon-
to mais importante é remunerar
quem cuida de floresta”, disse.

Leite disse ainda que o go-
verno tem atuado para reforçar

as ações de combate a incêndi-
os e que tem reestruturado os
órgãos de controle ambiental.
Ele disse que o governo ampliou
o orçamento para o combate ao
desmatamento em R$ 270 mi-
lhões e que, segundo o ministro,
serão contratados temporaria-
mente 740 novos agentes de fis-
calização ambiental.

Ele destacou que o ministé-
rio tem atuado em conjunto
com a pasta da Justiça e Segu-
rança Pública em ações de in-
teligência e que a Força Naci-
onal está atuando em conjunto
com as equipes de fiscalização
do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e
do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio).

Durante a audiência, os se-
nadores cobraram uma postura
mais ativa no governo na defesa
do meio ambiente. A senadora
Kátia Abreu (PP-TO) disse que
os órgãos de controle foram de-
sestruturados pelo governo e que
a má gestão na área de meio am-
biente tem prejudicado a ima-
gem do Brasil no exterior.

Para a senadora, o país po-
deria acenar com metas mais

ambiciosas e que o governo tem
acenado em levar “mesmices”
para a conferência. Ainda de
acordo com a senadora, a postu-
ra do governo tem dificultado o
andamento de acordos interna-
cionais, como o que envolve a
União Europeia e o Mercosul.

“Não podemos ser tímidos
nessa proposta”, disse a senado-
ra. “Não estaremos fazendo algo
em desrespeito aos outros paí-
ses. Cada um faça suas metas,
mas o Brasil tem a autonomia de
definir as suas e isso não atinge
nem traz consequência nenhuma
sobre as negociações de lá”.

O presidente do colegiado,
Jaques Wagner (PT-BA) disse
que a temática ambiental deixou
de ser questão de esquerda ou de
direita e que merece uma aten-
ção especial do governo e da
sociedade.

“Esse tema merece de todos
nós o cuidado a busca de um pon-
to de equilíbrio”, disse. “Esta-
mos nas portas da COP 26 e pre-
cisamos recuperar a imagem do
Brasil nessa temática”, acres-
centou o senador, que falou em
superar o debate sobre uma fal-
sa dicotomia entre desenvolvi-
mento e sustentabilidade.
(Agencia Brasil)



Dona Margarida II Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 17.610.283/0001-96 - NIRE 35.227.296.272

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 17.08.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações 
Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 2.800.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos 
termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 2.800.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas 
sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor 
das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 6.753.949,00 para R$ 
3.953.949,00. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários após o quê, os sócios arquivarão a 
alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17.08.2021. 
Sócio: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos

TORONTO S.A. - DESENVOLVIMENTO
E PARTICIPAÇÕES 
CNPJ 31.485.344/0001-61

NIRE 3530052192-7-Companhia Fechada
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 12 de agosto de 
2021, recebeu a carta de renúncia da Sra. 
CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES, ao 
cargo de membro suplente do Conselho de 
Administração da Companhia, com registro perante 
a JUCESP nº 406.222/21-6 em 25/08/2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TORONTO S.A. - DESENVOLVIMENTO
E PARTICIPAÇÕES 
CNPJ 31.485.344/0001-61

NIRE 3530052192-7-Companhia Fechada
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 12 de agosto de 
2021, recebeu a carta de renúncia do Sr. 
EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO, ao 
cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia, com registro 
perante a JUCESP nº 406.220/21-9 em 25/08/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Living Cedro Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 16.657.987/0001-51 - NIRE 35.226.802.751

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 17.08.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social.  Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. 
Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 3.000.000,00, considerados excessivos em relação 
ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 3.000.000 quotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual 
receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o 
Capital Social de R$ 10.330.473,00 para R$ 7.330.473,00. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os 
documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do 
capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17.08.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A 
Empreendimentos e Participações - Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos

A empresa CPM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ/MF nº 26.564.012/0001-
32, NIRE: 35230219020 com sede na Rua Comendador Miguel Calfat nº 128 Conjunto
602, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP. CEP: 04537-080 delibera por: reduzir o
capital social, conf. art. 1082, Inciso II do CC, de R$R$ 3.081.493,00 (três milhões e
oitenta e um mil e quatrocentos e noventa e três) reais para R$ 2.259.796,00 (dois
milhões duzentos e cinqüenta e nove mil setecentos e noventa e seis)
reais,representando uma redução de R$ 821,697,00 (oitocentos e vinte e um mil
seiscentos e noventa e sete) reais que serão devolvidos nesta data, em moeda
corrente nacional, de forma proporcional aos sócios.

GRELHAPLAST COMERCIAL L TDA. CNPJ/MF nº 01.009.154/0001-07, NIRE:
35.213521.503, com sede na Rua Comendador Miguel Calfat nº 128 Conjunto 602, Vila
Nova Conceição, São Paulo-SP. CEP: 04537-080 deliberam: reduzir o capital social,
conf. art. 1082, Inciso II do CC, de R$2.534,750, 00 (dois milhões quinhentos e trinta
e quatro e setecentos e cinquenta) para R$1.940.650,00 (um milhão novecentos e
quarenta mil e seiscentos e cinquenta) reais. Neste mesmo ato, retificou-se a cláusula
que trata do capital, acrescentando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, em moeda
corrente nacional ao capital social, que havia sido excluído erroneamente em 7ª
alteração contratual. Representando uma redução de R$ 599.100,00 (quinhentos e
noventa e nove mil e cem) reais, que serão devolvidos nesta data, em moeda corrente
nacional, de forma proporcional aos sócios.
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1121912-16.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vítor Gambassi Pereira, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Sergicon  Sergio & Contadores e Associados S/S Ltda. - ME, CNPJ. 
06.927.846/0001-58, que Ericsson Gestões e Serviços de Telecomunicações Ltda., ajuizou uma Ação Procedimento Comum, objetivando declarar a a 
inexigibilidade do titulo nº 13273 DM, protestada no 3º Tabelião de Protesto de São Paulo e automaticamente a baixa de seu protesto. Estando os requeridos em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia ( art. 257 §- 
IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de agosto de 2021. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA / ACIDENTES - 10ª VARA DE
FAZENDA PÚBLICA  - Viaduto Dona Paulina, 80 - 8º andar - Centro - CEP 01501-
020 - Fone: 3242-2333 - R.2031 - São Paulo/SP - E-mail: sp10faz@tjsp.jus.br -
EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSADOS, com prazo de 10
(dez) dias, expedido nos autos do Proc. nº 1027777-90.2014.8.26.0053. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central - Fazenda
Pública / Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). MARICY MARALDI, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CON-
CESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. move uma DESAPROPRIAÇÃO - DE-
SAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA -  DL 3.365/1941 de DESAPROPRI-
AÇÃO contra ESPÓLIO de TEREZA LABADESSA, CÉLIA LABADESSA PETRIN,
DULCE MARIA LABADESSA PAVÃO, ANTONIO SERGIO PAVÃO e MARIA NADIR
LONGHINI LABADESSA, objetivando área situada na Rua Pedroso, n.ºs 527,
533, 539 e 539A (esquina com a Rua Dr. Alfredo Ell is, n.º 18), Bela Vista,
Município de São Paulo – SP, com 236,74 m², objeto da Matricula nº 60.755 do 1º
Car tó r io  de  Reg is t ro  de  Imóve is  de  São  Pau lo ,  es tando  re fe r ida  á rea
detalhadamente descrita no Memorial Descritivo anexo que faz parte integrante
desta, declarados de uti l idade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796,
datado de 09.05.07. Para o LEVANTAMENTO dos DEPÓSITOS EFETUADOS, foi
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no ÓRGÃO OFICIAL, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/
41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2021.

     31/08  e   01/09

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1009489-80.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. Faz saber ao Espolio de Ismeria de Lourdes Lima, CPF. 577.907.798-
34 bem como seus sucessores ou herdeiros legais, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio 
Edifício Jayme Cardoso Pinto, encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta, e para que, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora, pague o valor de R$ 3.627,54 (abril/2019), referente as despesas 
condominiais e demais encargos da unidade 85. Poderá oferecer embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após o prazo supra deste 
edital. No caso de embargos, o devedor se sujeita ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução. O reconhecimento do crédito 
exequente e o depósito de 30% do valor em execução, no prazo para oferta de embargos, permitirá a executada requerer que seja admitido o 
pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 745 -A). Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2021 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1081696-08.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, 
do Foro Central, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. Faz saber a Big Confort Ltda.  ME, 
CNPJ. 12.713.470/0001-81, na pessoa de seu sócio Inácio Caetano Ferreira Neto, CPF. 660.912.174-53, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por Sun Especial Comércio e Representação Ltda., objetivando o recebimento de R$ 
83.579,45 (agosto/2018), decorrente das duplicatas não pagas nº 000054043 e 000054044 referente a venda de rolos de 
tecidos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇA O, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 31 de maio de 2021. 

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 1075961-86.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, 
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. Faz saber a Marco 
Antônio Annunciato, CPF. 055.449.158-30, Presdental Administração de Bens Próprios S/A, CNPJ. 61.847.604/0001-62 e 
Apex Benefícios e participações Ltda., CNPJ. 10.143.627/0001-55 que USS Soluções Gerenciadas Ltda., 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$ 191.527,02, 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 09 de agosto de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1043769-08.2018.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 38ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, na forma da Lei, etc. Faz saber a AÇO AÇO 
PRE MOLDADOS LTDA., CNPJ 20.219.831/0001-66, que lhe foi proposta uma ação de Protesto por parte de Matec 
Engenharia e Construções Ltda., objetivando Declarar a inexigibilidade do título nº 00010 do 4º Tabelião de Protesto de 
Letras, no valor de R$ 77.451,88 e a invalidade do protesto realizado pela Ré, expedindo-se ofício ao competente Cartório 
de Protesto para seu efetivo cancelamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação 
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, caso em que 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 16 de agosto de 2021. 

LA BSB Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ n° 10.360.551/0001-10 - NIRE nº 35.300.518.411

Edital de 1ª Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da LA BSB Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida
Juscelino Kubistchek, 1.327 - 4º andar, São Paulo - SP, CEP 04543-011, às 10 horas do dia 13 de setembro de 2021, em 1ª convocação,
para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovar as contas da Companhia relacionadas aos exercícios sociais encerrados de 
31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2020; (ii) apresentar a proposta para venda da participação de 50% (cinquenta por cento)
da sociedade 2008 Empreendimentos Comerciais S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.711.824/0001-81, detentora do ativo 
Boulevard Shopping Brasília; Sem mais, permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 30 de agosto de 2021
LA BSB Empreendimentos Imobiliários S.A.

Felipe Mota Separovic Rodrigues Luiz Fernando Guedes Pedroso
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº - sala 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-
6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento
ao Público: das12h30min às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias,
exped ido  nos  au tos  da  ação  de  USUCAPIÃO ,  p roces so nº 1044779-
92.2015.8.26.0100 (Usuc.541). A Doutora JULIANA FORSTER FULFARO, MMª Juíza
de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de
São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos herdeiros
de Osmar Lúcio de Alencar: Filomena Meirelles de Alencar, JoséLúcio Arrais, Maria
José dos Passos Arrais,  Francisca Lúcio Carlos, Donizete Ferreira Carlos,
MariaMeirelles da Silva, Francisco Meirelles da Silva, Antonio Arrais de Meirelles,
Maria Natalia de Meireles, Maria Nadir Bresqui, Maria Lúcia de Alencar, Maria Castilina
dos Santos, Celina Alencar Dalaqua, Luiz Antonio Dalaqua, Osmarina Lúcia Mendes,
Antonio Nogueira Sobrinho,Vera Lucia de Alencar, Luiz da Silva Alencar, Isaac
Mendes de Alencar ou Isaac Mendes de Alencar, Heraclides Batalha de Camargo
Filho, Orlando Cavalieri Junior, Deli Delgado Cavalieri; Oraci Califani, Maria de
Lourdes de Freitas, Artur Dias Pinto, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ousucessores, que EDNALDO DA SILVA RODRIGUES e VANESSA APARECIDA
DOS PASSOS RODRIGUES ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a decla-
ração de domínio do imóvel localizado na Rua Aurora da Esperança, nº 61,
Jardim Alto Alegre, São Paulo-SP, com área de 151,88 m², contr ibuinte nº
248.004.0038-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de junho de 2021.

          01    e    02/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001406-37.2018.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a BRUNO SANTANA DE MELO, CPF 403.695.818-65 e a CRISTIANE DA SILVA, CPF 233.344.088-09, que 
SERGIO ALVES DA SILVA ajuizou Ação Comum, objetivando a rescisão do contrato de intermediação de operações no 
mercado financeiro de Bitcoins firmado em 17/11/2017, por inadimplemento dos réus, condenando-os aos pagamento de R$ 
24.219,99, já incluído os juros do período e a restituição dos valores apontados. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se 
o EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, contestem o feito, sob pena de confissão e revelia, caso em que.será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. SP, 19/08/2021.                [1,2] 

EDITAL Processo Digital nº:1003041-93.2021.8.26.0010 Classe: Assunto:Alteração de Regime de Bens - Regime de 
Bens Entre os Cônjuges Requerente:Cristina Carvalho Crepalde e outro 1ª Vara de Família e Sucessões Ipiranga/SP.  
Edital para conhecimento de terceiros. Processo nº 1003041-93.2021.8.26.0010. A Dra. Janaína Rodrigues Egea Uribe, 
MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Ipiranga/SP. Faz saber que nos autos de 
Alteração do Regime de Bens do Casamento, Cristina Carvalho Crepalde, portadora da cédula de identidade RG nº 
24.911.617-0, inscrita no CPF/MF sob nº 256.198.608-09, e Durval Crepalde Júnior, portador da cédula de identidade RG 
nº 22.033.604-0, inscrito no CPF/MF 143.304.938-45, objetivam alterar o regime de bens do casamento da comunhão 
parcial de bens para o regime da separação absoluta de bens. Nestas condições, expede-se edital para conhecimento 
de terceiros interessados, para que, no prazo de 30 dias, se manifestem nos autos, nos termos do artigo 734, § 1º, do 
Código de Processo Civil. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 18/08/2021.                             [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1005148-74.2020.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 4ªVara Cí-
vel,do Foro Regional I-Santana, Estado de São Paulo,Dr(a).Fernanda de Carvalho Queiroz,na forma da Lei.FAZ SABER a(o) R.E - 
MONTAGEM DE PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA,CNPJ 08.599.765/0001-00,que Panda Materiais Elétricos Ltda.ajuizou ação de 
Execução de Título Extrajudicial objetivando a quantia de R$27.512,11(março/2020),referente à aquisição de produtos comerciali-
zados pela exequente que restou inadimplido.Estando a executada em lugar ignorado,expede-se edital,para que em 3dias,a fluir 
do prazo supra,pague o débito atualizado,com os honorários de 10% reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento,ou 
apresente embargos em 15dias,podendo,nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, 
com juros de 1%ao mês,sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos 
bastem para garantia da execução,sendo que no caso do silêncio ser-lhe á 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 12 de Agosto de 2021.[1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1039199-13.2017.8.26.0100(U-625) 
A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza,MM.Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,que Carolina Zollner Batistella 
Gonçalves ajuizou ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel situado na Rua do Grito,nº525,apartamento nº 
104,localizado no 10ºandar do Edifício Conde do Ipiranga,Ipiranga,São Paulo-SP,com área privativa de 57,2375m²,área comum de 
39,7369 m², área total de 96,9744 m², fração ideal de 1,5211%, contribuinte nº 050.072.0144-8, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [1,2] 

Processo Digital nº:1049465-20.2021.8.26.0100 Classe: Assunto:Alteração de Regime de Bens  - Regime de Bens Entre os 
Cônjuges Requerente:Omar Alejandro Cordova Lares e outro EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1049465-20.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - 
Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). ELIZABETH KAZUKO ASHIKAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa 
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Omar Alejandro Cordova Lares e Cristiane 
da Silva Rodrigues, objetivam alterar o regime de bens do casamento da atual COMUNHÃO PARCIAL DE BENS no casamento 
para o regime de SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. Nestas condições, expede-se edital com o prazo de 30 dias, para que terceiros 
interessados se manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2021.                                                [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062757-48.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Sandra Raya, CPF: 157.453.238-33, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Cooperativa de Cred.mutuo para Prof. da Área de Saúde da Gde Sp - Sicredi/sp, CNPJ: 04.306.351/0001-86, objetivando a 
cobrança de R$ 64.230,36 (junho/2016), referente à Cédula de Crédito Bancário, representativa de operação financeira n.º 
B103303713. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) o 
débito atualizado, acrescida(s) dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 
valor atualizado do débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue(m) ou 
reconheça(m) o crédito do(a)(s) exequente(s), comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima consignados, no silêncio, 
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2021.                                           [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 1063343-46.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível,do Foro Regional X-Ipiranga,Estado de São Paulo,Dr.Carlos Antonio da Costa,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a MACAUBA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(CONFIA PRODUTOS),CNPJ 24.123.212/0001-24,na pessoa de seu representan-
te legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de America Net LTDA, para cobrança de R$ 
10.524,69 (julho/20), referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia (SCM) para linha IP Internet 10MB, devidamente 
corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial (NCPC, artigo 257, inciso IV). Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.      [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1113298-17.2018.8.26.0100. 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) CARLOS BIGHETTI, VICTOR BIGHETTI, ZILDA BIGHETTI CASAS, ARTHUR CASAS 
GARCIA, JOÃO BAPTISTA BIGHETTI, MARIA ROSA BIGHETTI, GAETANO LAZARO, ATILIO BIGHETTI, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Wanderley Bighetti e Maria 
Cristina Manzoli Moreno ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua 
Duílio, 698 e 700, Vila Romana, São Paulo-SP, CEP: 05043-020, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.             [1,2] 

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 09 de Setembro de 2021 - Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, CEP 04530-001, re-
gistrada no Número de Identifi cação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), nos termos 
do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Socie-
dades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 09 de setembro de 2021, 
às 12:00pm, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, CEP 04538-133 (“AGE”), a fi m de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) autorização 
para a administração da Companhia realizar a abertura de capital da Companhia e submissão do pedido de registro 
de emissor de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) autorização 
para a administração da Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do 
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), incluindo, sem limitação, 
a autorização para a submissão (a) do pedido de listagem da Companhia na B3; e (b) do pedido de admissão das ações 
ordinárias de emissão da Companhia à negociação no Novo Mercado; (iii) realização de oferta pública inicial de distri-
buição de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser registrada junto à CVM (“Oferta”); (iv) alteração do ende-
reço da sede social da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133; (v) aprovação (a) da reforma integral do estatuto social da Companhia 
para, dentre outros, (a.1) adaptá-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras 
previstas no Regulamento do Novo Mercado; (a.2) aprimorar as práticas de governança corporativa da Companhia; 
(a.3) incluir a previsão de limite de capital autorizado; (a.4) alterar a composição do número de membros do Conselho 
de Administração da Companhia; (a.5) refl etir a alteração do endereço da sede social da Companhia; bem como (b) da 
consolidação do estatuto social da Companhia; (vi) conversão, sob condição suspensiva da defi nição do preço por ação 
ordinária de emissão da Companhia no âmbito da Oferta, das ações preferenciais classes A, B e C de emissão da Com-
panhia em ações ordinárias de emissão da Companhia, de modo que a totalidade do capital social da Companhia seja 
composto somente por ações ordinárias, conforme requerido nos termos do Regulamento do Novo Mercado; (vii) au-
torização para que a administração da Companhia adote todas as medidas necessárias, incluindo, mas não se limitan-
do, à (a) obtenção do registro como emissor de valores mobiliários categoria “A” e do registro da Oferta, ambos peran-
te a CVM, e da autorização pela B3 para aderir ao Novo Mercado; e (b) aprovação de todos os termos e condições da 
Oferta aplicáveis à Companhia, incluindo a celebração de todos os contratos, documentos e atos relacionados à Ofer-
ta. Instruções e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacio-
nados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Somente pode-
rão tomar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência da AGE, nos termos do artigo 9º do estatuto social da Companhia. 3. O acionista ou seu 
representante legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionis-
ta que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documen-
tos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o por-
tuguês, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de 
cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, 
sejam depositados no escritório da Companhia localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim 
Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@
captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da 
data marcada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que intensifi cou medidas de proteção e higienização 
de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na AGE. Não obstante, solicita- se que, sendo possí-
vel, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que 
seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicio-
nais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São Paulo, 31 de agosto de 2021. 
Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração.

Credihome Finance Participações Ltda.
NIRE 35.236.661.867 - CNPJ/MF nº 40.089.521/0001-81

Extrato do Instrumento Particular de Alteração do
Contrato Social para Transformação em Sociedade por Ações

São Paulo, 29.01.2021. Pelo presente instrumento: A. Fincapital Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 
30.318.033/0001-45, JUCESP NIRE 35.300.518.322 (“FINCAPITAL”), neste ato representada por seus Diretores, Alexandre 
Wildt Borges (Alexandre) e Bruno Moreira da Gama (Bruno); B. Alexandre Wildt Borges; C. Bruno Moreira da 
Gama; e D. Flávio Borges Fortes (Flávio); Únicos Sócios da Credihome Finance Participações Ltda., Resolvem: 1. 
Transformar o tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado, sob a 
denominação de Credihome Finance Participações S.A. (“Companhia”), passando pelos dispositivos da Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores, demais disposições legais aplicáveis às sociedades por ações, e por um estatuto social submetido à 
apreciação e aprovação dos Sócios, nos termos deste instrumento. 2. Aumentar o capital social em R$ 4.999.000,00, passando o 
seu capital social de R$ 1.000,00 para R$ 5.000.000,00, mediante a emissão de 4.999.000 novas ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal ao preço de emissão global de R$ 4.999.000,00, integralmente destinado à conta de capital social, sendo as 
ações ora emitidas totalmente subscritas neste ato, pela sócia FINCAPITAL. Do aumento de capital social ora deliberado, (i) 
R$ 2.116.302,33 é integralizado, neste ato, mediante a conferência e transferência de titularidade dos bens (“Ativos”), pelo valor 
de avaliação constante no Laudo de Avaliação, e (ii) o saldo de R$ 2.882.697,67 deverá ser integralizado em moeda corrente 
nacional ou bens até 31.12.2022, tudo conforme o Boletim de Subscrição: (a) 133.832.359 ações ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal, de emissão da Credihome Promotora Digital S.A., CNPJ/MF nº 04.113.052/0001-25, JUCESP NIRE 
35.300.180.836, com sede em São Paulo/SP, avaliadas em R$ 1.235.006,10, conforme o Laudo de Avaliação; e (b) 1.699.999 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal do capital social da Fincapital Sociedade de Crédito Direto S.A., CNPJ/
MF nº 39.416.705/0001-20, JUCESP NIRE 35.300.557.611, com sede em São Paulo/SP, avaliadas em R$ 881.296,23, conforme o 
Laudo de Avaliação. 2.1. Os sócios ALEXANDRE, BRUNO e FLÁVIO renunciam expressamente a qualquer direito de preferência 
na subscrição do aumento de capital social aprovado nos termos do item 2.1 acima. 2.2. Aprovação do Laudo de Avaliação 
e ratifi cação da nomeação dos peritos avaliadores. Nos termos do artigo 8º e artigo 170, §3º, da Lei das S.A., os Sócios 
aprovaram e ratifi caram a nomeação dos Srs. Claudinei Correia da Silva, CRC nº 1SP-268597/O-3 e no CPF/MF nº 295.580.868-
78, RG nº 29411919 (SSP/SP), Roberto dos Anjos Andrade, CRC nº 1SP-278267/O-1 e no CPF/MF nº 070.931.268-71, RG nº 
17317394-9 (SSP/SP), e Sergio Venditti, CRC nº 1SP-124501/O-7 e no CPF/MF nº 529.896.748-53, RG nº 5.667.287 (SSP/SP), 
todos brasileiros, contadores e residentes em São Paulo/SP (em conjunto, “Peritos”), para a avaliação dos Ativos indicados pela 
sócia FINCAPITAL para integralização de parte das novas ações emitidas pela Companhia. 2.2.1. O Laudo de Avaliação emitido 
pelos Peritos foi apreciado e aprovado por unanimidade pelos Sócios, bem como o valor de avaliação de R$ 2.116.302,33 
atribuído aos Ativos em citado laudo, na data-base de 31.01.2021. Ato contínuo, aprovaram a incorporação dos Ativos ao 
patrimônio da Companhia, fi cando os administradores autorizados a cumprir as formalidades legais para concluir a transferência 
da respectiva titularidade. 2.3. Permanecem inalteradas as participações dos sócios ALEXANDRE, BRUNO e FLÁVIO, no capital da 
Companhia, anteriores à transformação do tipo jurídico, passando referidos sócios à condição de acionistas e recebendo tantas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, quantas forem as quotas de sua propriedade. 2.3.1. Em decorrência do 
aumento de capital, a sócia FINCAPITAL, consolida sua participação no capital social da Companhia, somando-se a participação 
anteriormente detida mais as ações ora subscritas, em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 2.3.2. Ficam assim 
distribuídas as ações da Companhia entre os acionistas, na forma escriturada no livro próprio: (a) FINCAPITAL possui 4.999.997 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (b) ALEXANDRE possui 01 ação ordinária nominativa, sem valor nominal; (c) 
BRUNO possui 01 ação ordinária nominativa, sem valor nominal; e (d) FLÁVIO possui 01 ação ordinária nominativa, sem valor 
nominal. 3.1. Eleger como membros da Diretoria da Companhia, os Srs. (i) Alexandre Wildt Borges, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, RG nº 13.021.743-3 (DIC-RJ), CPF/MF nº 739.656.931-15; (ii) Bruno Moreira da Gama, 
brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 17.986.669 (SSP/SP), CPF/MF nº 165.020.988-60; e (iii) Flávio Borges 
Fortes, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, RG nº 8.783.506 (SSP/SP), CPF/MF nº 022.266.888-11, todos 
residentes em São Paulo/SP e com mandato unifi cado de 2 anos ou até a realização da Assembleia Geral Ordinária em 2023, 
o que ocorrer por último, podendo ser reeleitos. 3.1.1. Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a 
assinatura dos termos de posse, ocasião em que apresentam as respectivas declarações de desimpedimento, na forma da lei. 
3.1.2. Nos termos do artigo 152 da Lei das S/A, fi ca ainda aprovada a remuneração global e anual dos Diretores, no valor de 
até R$ 90.000,00. 4.1. Aprovam o Estatuto Social. E, assim, estando justos e contratados, os Sócios fi rmam o presente 
instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo identifi cadas. São Paulo, 29.01.2021. Sócios: Fincapital 
Participações S.A. - p. Alexandre Wildt Borges - p. Bruno Moreira da Gama - Diretores; Alexandre Wildt 
Borges; Bruno Moreira da Gama; Flávio Borges Fortes. Visto do Advogado: Suzi Hong Tiba - OAB/SP nº 166.074. 
JUCESP nº 368.218/21-1 e NIRE 3530057424-9 em 06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

R046 Rio de Janeiro Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME n° 25.142.831/0001-29 - NIRE 35.300.505.620

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 07/07/21, às 10h30min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da
presença de acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: As acionistas aprovaram, sem ressalvas: 
(i) as demonstrações financeiras apresentadas pela Administração da Companhia, compostas pelo balanço patrimonial e pelas demonstrações do
resultado econômico do exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) restou prejudicada a matéria do item “ii” da Ordem do Dia, tendo em  
vista que a Companhia apurou prejuízo no referido exercício social; e (iii) a reeleição dos Srs. Kenneth Aron Wainer, RNE V203482-C 
e CPF/ME nº 214.960.168-07, Vitor Rangel Botelho Martins, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/ME nº 041.040.466-71, e Sérgio Lemos de
Magalhães, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/ME nº 224.618.888-17, todos domiciliados em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 
27º andar, CEP 04551-060, com de mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. Os membros do
Conselho de Administração, reeleitos, tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos lavrados em livro próprio, e declararam que
não estão impedidos por lei de exercer os respectivos cargos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas:  
Mesa: Kenneth Aron Wainer - Presidente e Vitor Rangel Botelho Martins - Secretário. Acionistas: Breof Empreendimentos 
Residenciais II Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e Breof Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth 
Aron Wainer. Membros do Conselho de Administração: Kenneth Aron Wainer, Vitor Rangel Botelho Martins e Sérgio Lemos de Magalhães.
JUCESP n° 394.093/21-5 de 18.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Alta do emprego no Centro-Oeste e
Sudeste puxam queda da desocupação
O aumento da população

ocupada no país em 2,5% no se-
gundo trimestre de 2021 e a
consequente queda no desempre-
go para 14,1% foram puxadas pe-
las altas na ocupação das regi-
ões Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo os dados trimestrais
da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD) Contí-
nua, divulgados na terça-feira (31)
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o de-
semprego no Sudeste caiu de
15,2% no primeiro trimestre para
14,5% e no Centro-Oeste o indica-
dor passou de 12,5% para 11,6%.

De acordo com a analista da
pesquisa, Adriana Beringuy, hou-
ve queda no número de pessoas
em busca de emprego no Centro-

Oeste e aumento da ocupação
do Sudeste.

“No Centro-Oeste, a queda
da taxa de desocupação se deve
à retração de 6,7% no número
de pessoas procurando trabalho
na região. Já no Sudeste essa
queda foi principalmente impul-
sionada pelo aumento expressi-
vo da população ocupada, ou
seja, há um quantitativo maior
de pessoas trabalhando do que
havia no trimestre anterior”.

Todas as regiões registraram
uma leve queda na desocupação
na passagem do primeiro para o
segundo trimestre. O Nordeste
continua com a maior taxa, de
18,2% e o Sul com a menor, em
8,2%. A região Norte ficou com
14% de desempregados.

Os dados apontam que em
São Paulo, a população ocupada
aumentou 1,2 ponto percentual,
elevando o estado a 52,7%, o mai-
or nível desde o início da
pandemia de covid-19. No primei-
ro trimestre do ano passado, an-
tes da crise sanitária, São Paulo
tinha 58% da população ocupa-
da. No Rio de Janeiro, a taxa de
ocupação subiu 2 pontos
percentuais em relação ao primei-
ro trimestre e chegou a 46,7%.

Na desocupação, Pernambuco
teve um leve aumento de 0,3 pon-
to percentual na passagem do tri-
mestre e permanece com o maior
percentual do país, com 21,6%, o
recorde na série histórica da pes-
quisa. Dos 3,2 milhões de pessoas
ocupadas, 33,9% trabalham por

conta própria, com taxa de
informalidade de 51,4%.

Mesmo com redução na taxa
de desocupados, Bahia, Sergipe
e Alagoas ficaram em segundo,
terceiro e quarto lugares no Bra-
sil, com 19,7%, 19,1% e 18,8%, res-
pectivamente. Os estados com as
menores taxas de desocupação
são Santa Catarina (5,8%), Rio
Grande do Sul (8,8%), Mato Gros-
so (9%) e Paraná (9,1%).

A Pnad Contínua também
aponta que a taxa de informalidade
do Norte (56,4%) e do Nordeste
(53,9%) ficou acima da média na-
cional (40,6%). Segundo Adriana
Beringuy, o trabalho sem carteira
assinada, por conta própria, em-
pregadores sem CNPJ e trabalha-
dores familiares auxiliares perfa-

zem um contingente historica-
mente alto nas duas regiões.

Os dados nacionais mostram
que a população ocupada somou
87,8 milhões de pessoas no se-
gundo trimestre do ano, dividi-
dos entre 65,1% de empregados,
4,3% de empregadores, 28,3% de
pessoas por conta própria e 2,3%
de trabalhadores familiares auxi-
liares. A analista da pesquisa ex-
plica que todas as regiões tive-
ram uma tendência de crescimen-
to da informalidade no segundo
trimestre.

Na distribuição por atividade
econômica, o Norte teve expan-
são da ocupação em Outros Ser-
viços (12,2%), como cabeleireiros
e esteticistas. No Nordeste os mai-
ores crescimentos foram em Alo-

jamento e alimentação (16,3%) e
Agricultura (6,2%). No Sudeste a
expansão foi puxada pelo aumento
de 5,4% na atividade de Informa-
ção, comunicação e atividades fi-
nanceiras, imobiliárias, profissio-
nais e administrativas.

Apesar do nível da ocupação
ter apresentado maior alta entre a
população preta (de 49,4% para
51,5%), esse recorte racial perma-
nece com a maior taxa de desocu-
pação, de 16,6%. Entre as pessoas
pardas a desocupação ficou 16,1%
do segundo trimestre e entre as
pessoas brancas 11,7%.

Por gênero, o nível de ocupa-
ção entre as mulheres passou de
39,3% para 40,4% enquanto entre
os homens a variação foi de 48,7%
para 59,9%. (Agencia Brasil)
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Inova Saúde Sorocaba SPE S.A.
CNPJ/ME 20.815.868/0001-57 - NIRE 35300468414

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada às 12h45 do dia 19 de agosto de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Dra. Ruth
Cardoso, 8.501 - 32º andar, Sala 28, Bairro Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.425-070 (“Companhia”). 
2. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, pela presença da Construcap CCPS
Engenharia e Comércio S.A., única acionista, titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia (“Acionista”). 
3. Presenças: Presente a única Acionista, titular de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.
4. Mesa: A presidência da Assembleia será exercida pelo Sr. Roberto Ribeiro Capobianco, que convidou a Sra. Susana Cabarcos
Pawletta para exercer a função de Secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única (“Debêntures”), no
valor total de R$ 27.160.000,00 (vinte e sete milhões e cento e sessenta mil reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais
serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação em relação à 
totalidade das debêntures (“Oferta Restrita”), nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado
de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis, conforme previsto no artigo 59 da Lei Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
Sociedades por Ações”), bem como, a celebração do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, da Inova Saúde Sorocaba SPE S.A.”, entre a Companhia e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Planner” ou “Agente Fiduciário”) (“Escritura de Emissão”); (b) a constituição, em garantia das obrigações oriundas da
Escritura de Emissão à comunhão de debenturistas (“Debenturistas”), representados pelo Agente Fiduciário (i) de cessão fiduciária sobre
direitos creditórios de titularidade da Companhia decorrentes do Contrato de Concessão Administrativa sob nº PPP 01/2014 (“Cessão
Fiduciária”), a ser formalizada por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas
e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, a Planner, o BNDES e o Banco Daycoval S.A. (“Banco Administrador” e “Contrato
de Cessão Fiduciária”, respectivamente); e (ii) penhor da totalidade das ações de emissão da Companhia, presentes e futuras de seu capital
social, incluindo todos os direitos e ativos relacionados a tais ações, a ser formalizada por meio do “Aditivo nº 01 ao Contrato de Penhor de
Ações e Outras Avenças, de 15 de outubro de 2018”, a ser celebrado entre o BNDES, a Companhia, o Agente Fiduciário e a Acionista
(“Penhor de Ações” e “Contrato de Penhor de Ações” e, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária, os “Contratos de Garantia Real”; 
e a Cessão Fiduciária em conjunto com o Penhor de Ações as “Garantias Reais”); (c) a outorga de garantia fidejussória, pela Companhia,
em garantia ao pagamento de todas as obrigações pecuniárias, principais e acessórias, incluindo encargos moratórios, assumidos pela 
Inova Saúde São Paulo SPE S.A. (“Inova SP”) em todos os documentos relativos à 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Inova SP, a ser distribuída
através de oferta pública de distribuição com esforços restritos das Debêntures, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da
Instrução CVM 476, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, assim como seus termos e condições (“Fiança” e, em 
conjunto com a Cessão Fiduciária e o Penhor de Ações, as “Garantias”); (d) autorização para que a Diretoria e demais representantes da
Companhia pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização das matérias dos itens (a) a (c) acima,
além de praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários (incluindo aditamentos) à efetivação da Emissão, Oferta e das
Garantias, inclusive contratar instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta e/ou as
Garantias; e (e) a ratificação de todos os atos relativos às matérias dos itens (a) a (d) acima que tenham sido praticados anteriormente pela
Diretoria e demais representantes da Companhia. 6. Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, a única Acionista, após
examinar e discutir a matéria constante da ordem do dia, deliberou: (a) Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes
características e condições principais as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura: (i) Destinação dos Recursos: Os
recursos obtidos pela Companhia serão destinados para pagamento integral do saldo das cédulas de crédito bancário nº 14849964,
14850012, 14850259 e 14850159 emitidas pela Companhia junto ao Banco Bradesco S.A. (“Quitação Empréstimo Ponte Bradesco” e
“Empréstimo Ponte Bradesco”) e investimentos no geral referentes à construção e manutenção do Projeto (conforme definido na Escritura
de Emissão). (ii) Número da Emissão: As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Companhia. (iii) Valor Total
da Emissão: O valor da Emissão será de até R$27.160.000,00 (vinte e sete milhões e cento e sessenta mil reais), na Data de Emissão
(“Valor Total da Emissão”). (iv) Quantidade: Serão emitidas 27.160 (vinte e sete mil e cento e sessenta) Debêntures. (v) Valor Nominal
Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (vi)
Séries: Emissão será realizada em série única. (vii) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. (viii) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de
emissão das Debêntures será 19 de agosto de 2021 (“Data de Emissão”). (ix) Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na
Escritura de Emissão, o prazo de vencimento das Debêntures será de 8 (oito) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se as 
Debêntures, portanto, em 19 de agosto de 2029, ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da 
totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão 
(“Data de Vencimento”). (x) Escriturador e Banco Liquidante da Emissão: A instituição prestadora de serviços de escrituração das
Debêntures é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de
Deus, sem número, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, o qual também 
prestará os serviços de banco liquidante das Debêntures (“Escriturador” ou “Banco Liquidante”, conforme o caso). (xi) Forma e
Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados ou cautelas,
sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo 
Escriturador, e, adicionalmente, será expedido pela B3 extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais
Debêntures, conforme as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3. (xii) Conversibilidade e Permutabilidade: As
Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, e não serão permutáveis em ações de emissão
de outra sociedade. (xiii) Garantia Fidejussória: A Acionista e a Inova SP se obrigam, solidariamente entre si e com a Companhia, em
caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadoras, principais pagadoras e solidariamente (entre si e com a
Companhia) responsáveis (devedoras solidárias) por todas as Obrigações Garantidas (nos termos da Escritura de Emissão), renunciando
expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 277, 333,
parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e dos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada 
(“Fiança”). Exclusivamente com relação à Fiança prestada pela Acionista, na ocasião em que a Acionista comprovar ao Agente Fiduciário
o atingimento do Completion Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão), a Fiança ora outorgada pela Acionista será
automática e imediatamente extinta e liberada, independentemente de realização de assembleia geral de debenturistas ou qualquer outra
anuência, autorização ou formalidade. No prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da confirmação, pelo Agente Fiduciário, do atingimento
do Completion Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão), deverá ser formalizado o respectivo aditamento à Escritura para
refletir a extinção da Fiança prestada pela Acionista. (xiv) Garantias Reais: Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento do Valor 
Total da Emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios (conforme definidos abaixo) aplicáveis, bem como das
demais obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, previstas na Escritura de Emissão, incluindo, sem
limitação, os honorários do Agente Fiduciário qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário diretamente
em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos dos 
Debenturistas e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando, aos honorários
de sucumbência arbitrados em juízo e despesas advocatícias e/ou, quando houver, verbas indenizatórias devidas pela Companhia 
(“Obrigações Garantidas”), serão constituídas as seguintes garantias reais: (i) nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (a) de todos os
direitos emergentes do Contrato de Concessão (conforme definido na Escritura de Emissão), de sua titularidade, incluindo o direito de
receber todos e quaisquer valores pendentes de pagamento pelo Poder Concedente (conforme definido na Escritura de Emissão) e/ou pela
Companhia Paulista de Parcerias - CPP à Companhia, incluindo, sem limitação, todas as indenizações cabíveis que lhes forem devidas,
excetuados os aportes feitos pelo Poder Concedente (conforme definido na Escritura de Emissão) na fase de implantação do Projeto
(conforme definido na Escritura de Emissão), nos termos previstos no Contrato de Concessão, bem como as parcelas decorrentes da
exploração de receitas acessórias que devam ser repassadas ou destinadas ao Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessão;
(b) a totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Companhia em razão das contraprestações pecuniária e receitas acessórias 
decorrentes do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão), excetuadas as parcelas decorrentes da exploração de receitas
acessórias que devam ser repassadas ou destinadas ao Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessão; (c) a totalidade dos
direitos creditórios de titularidade da Companhia decorrentes de recursos financeiros do Estado de São Paulo destinados a ações e
serviços públicos de saúde, que constituem a “garantia complementar tipo I” do Contrato de Concessão, conforme definido no Contrato de
Concessão; (d) a totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Companhia em face da Companhia Paulista de Parcerias-CPP, 
decorrentes do contrato de penhor de cotas do Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo “BB 
CPP Projetos”, que constitui a “garantia principal” do Contrato de Concessão, conforme definido no Contrato de Concessão; (e) todos os
demais direitos creditórios, potenciais ou não, presentes ou futuros, da Companhia que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo
com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do Contrato de Concessão, a qualquer título, da prestação de serviços dali
decorrentes pela Companhia, e desde que enquadrados em alguma das espécies de direitos indicadas nas alíneas acima; e (f) a totalidade 
dos direitos sobre a Conta Vinculada, as Contas Reserva e a Conta Seguradora (todas conforme definidas no Contrato de Cessão
Fiduciária), incluindo os direitos creditórios presentes e futuros, detidos pela Companhia contra o Banco Administrador, relativos aos
depósitos dos créditos dados em garantia nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária e que venham a ser realizados na Conta Vinculada,
nas Contas Reserva, e a Conta Seguradora, e eventuais aplicações financeiras destes recursos e respectivos rendimentos; e (ii) penhor da
totalidade das ações de emissão da Companhia, presentes e futuras de seu capital social, incluindo todos os direitos e ativos relacionados
a tais ações, nos termos do Contrato de Penhor de Ações celebrado entre a Acionista, na qualidade de fiduciante, o Agente Fiduciário, na
qualidade de fiduciário, a Companhia, na qualidade de interveniente e o BNDES; (xv) Amortização do Valor Nominal Unitário: Sem
prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da
totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, 
o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado conforme indicado na tabela disposta na Escritura de Emissão, sendo
cada uma, uma “Data de Pagamento de Amortização”, sendo o primeiro pagamento devido em 21 de março de 2022 e o último pagamento
na Data de Vencimento das Debêntures, ou seja, em 19 de agosto de 2029. (xvi) Juros Remuneratórios das Debêntures: Sobre o Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por
cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.B3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente
de sobretaxa de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Subscrição e
Integralização (conforme definido na Escritura de Emissão) ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo)
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Juros Remuneratórios). (xvii) Atualização Monetária: O Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures não será atualizado monetariamente. (xviii)
Pagamento dos Juros Remuneratórios: Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de liquidação
antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado conforme indicado na tabela 
disposta na Escritura de Emissão, sendo cada uma, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”, sendo o primeiro pagamento
devido em 19 de novembro de 2021, inclusive, e o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures, ou seja, em 19 de agosto de
2029. (xix) Forma e Preço de Subscrição e de Integralização: A subscrição e integralização das Debêntures no mercado primário será 
à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). A subscrição e a 
integralização serão realizadas de acordo com os procedimentos adotados pela B3, dentro do período de distribuição na forma do artigo
7º-A e 8º da Instrução CVM 476. (xx) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada. (xxi) Amortização Facultativa
das Debêntures: As Debêntures não poderão ser amortizadas de maneira facultativa e antecipadamente pela Companhia. Entende-se por
amortização facultativa a opção da Companhia de amortizar as Debêntures, a seu exclusivo critério, de forma compulsória, ou seja, sem
possibilidade de manifestação dos Debenturistas. (xxii) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, a seu exclusivo
critério, a partir da Data de Emissão, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”).
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das
Debêntures ou do respectivo saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido (b) da respectiva Remuneração,
calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Valor do Resgate Antecipado”), e (c) de prêmio, flat, incidente sobre o Valor do 
Resgate Antecipado (observado que, caso o resgate antecipado facultativo aconteça em qualquer data de pagamento de percentual do 
saldo do Valor Nominal Unitário ou de Remuneração, deverão ser desconsiderados dos cálculos após o seu pagamento os valores do
percentual do saldo Valor Nominal Unitário e da Remuneração devidos naquela data para a apuração do prêmio), de acordo com os prazos
e os percentuais previstos na tabela disposta na Escritura de Emissão, a contar da Data de Emissão. (xxiii) Direito ao Recebimento dos
Pagamentos: Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão aqueles que forem
Debenturistas ao final do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. (xxiv) Local de Pagamento: Os pagamentos a 
que fazem jus as Debêntures serão efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3: (a) na sede da Companhia
ou do Banco Liquidante da Emissão; ou (b) conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim. (xxv) Prorrogação dos
Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures 
prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com (i) com relação a qualquer
pagamento realizado por meio da B3, qualquer dia que seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional e (ii) com relação a qualquer
outro pagamento que não seja realizado por meio da B3, bem como com relação a outras obrigações previstas na Escritura de Emissão,
qualquer dia no qual não haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e/ou que seja sábado ou
domingo. Portanto, para os fins da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Oferta, “Dia(s) Útil(eis)” significa qualquer dia que
não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional. (xxvi) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de
qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento dos Juros
Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento, até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer
valores devidos e em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) multa moratória,
não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de
inadimplemento até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). (xxvii)
Decadência dos Direitos aos Acréscimos: O não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das
obrigações pecuniárias nas datas previstas na Escritura de Emissão não lhe dará direito ao recebimento dos Juros Remuneratórios e/ou
Encargos Moratórios correspondentes ao período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos
até a data do respectivo vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade no pagamento. (xxviii) Vencimento Antecipado: O Agente
Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas as obrigações oriundas das Debêntures caso se verifique uma das hipóteses de
vencimento antecipado automático previstas na Cláusula 6.24.1 da Escritura. As obrigações oriundas das Debêntures poderão, ainda, ser
declaradas antecipadamente vencidas caso se verifique uma das hipóteses de vencimento antecipado não automático previstas na
Cláusula 6.24.2 da Escritura. (xxix) Colocação e Procedimento de Distribuição: A Oferta será realizada nos termos da Instrução CVM 
476, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação do Coordenador Líder nos termos
do Contrato de Distribuição. (xxx) Depósito para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: As
Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado
e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) - Segmento Cetip UTVM, sendo a distribuição liquidada financeiramente por
meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e
operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As
Debêntures somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados (conforme definido abaixo) nos mercados regulamentados de 
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias, contados a partir da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores 
profissionais, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado o cumprimento pela Companhia do artigo 17 da
Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
(xxxi) Demais Características: As demais características das Debêntures, da Emissão e da Oferta serão descritas na Escritura de 
Emissão, no Contrato de Distribuição e nos demais documentos pertinentes à Oferta e à Emissão. E, ainda, aprovar a celebração da
Escritura de Emissão, bem como eventuais aditamentos à Escritura de Emissão; (b) Aprovar a constituição das Garantias Reais, bem como
a celebração dos Contratos de Garantia Real; (c) Aprovar a outorga da Fiança em favor da Inova SP; (d) Aprovar a outorga de uma
autorização para a Diretoria, direta ou indiretamente por meio de seus procuradores, a, em nome da Companhia: (i) contratar o Coordenador
Líder no âmbito da Oferta; (ii) contratar os prestadores de serviços para a Emissão, tais como o Banco Liquidante, o Escriturador, a B3 ou
qualquer outro prestador de serviço de sistema de negociação das Debêntures no mercado secundário, os assessores legais, entre outros;
(iii) negociar e definir todos os termos e condições específicos da Emissão e da Oferta que não foram objeto de aprovação desta assembleia
geral; e (iv) negociar e celebrar todos os documentos, incluindo, mas não se limitando, a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição,
os Contratos de Garantia Real, o contrato com os demais prestadores de serviços, bem como outros contratos, instrumentos, formulários 
e/ou aditamentos; e (e) Aprovar a ratificação de todos os atos relativos às matérias aprovadas nos itens acima que tenham sido praticados 
até a presente data pela Diretoria e demais representantes da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os
trabalhos suspensos para lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
São Paulo/SP, 19 de agosto de 2021. Mesa: Roberto Ribeiro Capobianco - Presidente da Mesa; Susana Cabarcos Pawletta - Secretária
da Mesa. Acionista presente: Construcap - CCPS Engenharia e Comércio S.A. Roberto Ribeiro Capobianco, Julio Capobianco Filho. 

Credihome Promotora Digital S.A. 
NIRE 35.300.180.836 - CNPJ/MF nº 04.113.052/0001-25 

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 22.01.2021 
Data, Hora, Local: 22.01.2021, às 10hs, na sede, Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 21, Itaim Bibi, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Márcio Garcia de Souza - Presidente; Alexan-
dre Wildt Borges - Secretário. Deliberações Aprovadas: (a) Aumento do capital social, dos atuais R$ 14.711.499,18 
para R$ 24.711.499,18, sendo portanto um aumento efetivo de R$ 10.000.000,00, mediante a emissão de 119.120.861 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,083948 por ação. Os acionis-
tas consignam que o cálculo adotado para a emissão das novas ações desconsiderou frações de ação. As novas ações 
são totalmente subscritas pela acionista Fincapital Participações S.A., nos termos do boletim de subscrição, com 
anuência dos demais acionistas, que renunciam expressamente a seu direito de preferência na subscrição do aumento 
de capital ora aprovado. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 
24.711.499,18 dividido em 133.832.360 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 22.01.2021. Mesa: Márcio Garcia de Souza - Presidente; Alexandre Wildt Borges - Secretário. 
Acionistas: Fincapital Participações S.A. - p. Márcio Garcia de Souza - p. Alexandre Wildt Borges - Diretores; Ale-
xandre Wildt Borges. JUCESP nº 394.733/21-6 em 19.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0003263-87.2015.8.26.0075 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Obrigação de Fazer / Não Fazer Requerente: Maia & Scanavini Veículos Ltda Requerido: Riviera Bertioga Multimarcas
Comércio de Veículos Ltda Epp e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003263-
87.2015.8.26.0075 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Bertioga, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE
FELIZ DA SILVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RIVIERA BERTIOGA MULTIMARCAS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA EPP, CNPJ 11.054.660/0001-71, com endereço à AV. 19 DE MAIO, 898/910, JD. ALBATROZ, CEP
11250-000, Bertioga - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Maia & Scanavini
Veículos Ltda, alegando em síntese: o veículo em questão da marca Renault, modelo Logan, placa EBI3286 fora
alienado para Riviera Bertioga Multimarcas Comércio de Veículos Ltda em 07/04/2010, a requerente comunicou a
venda ao DETRAN em 07/06/2011, porém a empresa requerida não procedeu a transferência do bem para o nome
da autora e vendeu o referido bem à terceiro. Mesmo com a comunicação ao DETRAN aos dias 07/06/2011, houve
lançamento de multas do veículo em nome da autora. Pleiteia que seja deferida a transferência do bem, assim como
que os requeridos sejam responsabilizados por todos os encargos e obrigações a partir de 07/04/2010(data da venda)
ou mesmo a partir de 07/06/2011(comunicação de venda ao DETRAN). Atribui o valor da causa em R$ 5.000,00.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Bertioga, aos 11 de agosto de 2021. 31/08 e 01/09

Kolplast CI S.A.
CNPJ/MF nº 59.231.530/0001-93 - NIRE 35.300.469.909

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os Acionistas a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Kolplast CI S.A. (“Companhia”),
a ser realizada no dia 10 de setembro de 2021, na sede social da Companhia localizada na Estrada Municipal Benedito de
Souza, 418-A/B, Bairro da Mina, CEP 13295-000, na Cidade de Itupeva, Estado de São Paulo, às 10:00 horas, para deliberar
sobre o seguinte: Ordem do Dia: (a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o exame e aprovação do relatório da administração,
do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020; (ii) a proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020; e (iii) a remuneração global da administração para o exercício de 2021. (b) Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) a proposta de aumento de capital da Companhia mediante utilização de saldo de reserva de lucros; (ii) a
proposta de revisão e reforma do estatuto social para ampliação do objeto social; e (iii) outros assuntos de interesse da
Companhia. Os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal “O Dia - SP”, na edição do dia 20 de abril de 2021, ficando dispensada, portanto, a publicação dos anúncios de que trata
o caput do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo. 

Itupeva, 30 de agosto de 2021
Benedito Tadeu Saraiva Fittipaldi - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº0003369-08.2019.8.26.0011 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 125.190.318-59, com endereço à Rua Dias 
Leme, 130, Mooca, CEP 03118-040, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de 
Personalidade Jurídica por parte de Cleomar José Barral, a fim de incluí-lo no pólo passivo da Ação de Cumprimento de 
Sentença (0007225-14.2018.8.26.0011), para recebimento de R$ 53.608,30 (31/12/2018). Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente manifestação e requerimento 
de eventuais provas, nos termos dos art. 133, §2º e 135 do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação no 
prazo legal, será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2021. 

CBR 031 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 18.546.645/0001-90 - NIRE 35.227.710.389

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 17.08.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. 
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 16.000.000,00, considerados excessivos em relação 
ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 16.000.000 quotas, com 
valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, 
a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa 
forma, passa o Capital Social de R$ 16.615.640,00 para R$ 615.640,00. 2. Autorizar os administradores a assinar 
os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo 
valor do capital social. Encerramento:  Nada mais. São Paulo, 17.08.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A 
Empreendimentos e Participações - Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

CBR 016 Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 18.546.436/0001-46 - NIRE 35.227.710.133

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 17.08.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. 
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.600.000,00, considerados excessivos em relação ao 
objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 2.600.000 quotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual 
receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o 
Capital Social de R$ 4.760.200,00 para R$ 2.160.200,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os 
documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do 
capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17.08.2021 Sócio: Cyrela Brazil Realty S/A 
Empreendimentos e Participações - Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

EXITOBANK SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A
CNPJ: 41.883.781/0001-97 - NIRE: 3530056834-6

Extrato Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária
Em 17/08/2021, às 11h na sede social, na cidade de SP/SP. Convocação: dispensada face à presença confirmada 
de todos os acionistas. Mesa: Presidente: Sra. Mirna Fernanda Duarte de Toledo; Secretária: Giselly Andresa 
Cacorla Duarte. Deliberações: I - a Sra. Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria para 
emissão de 10.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, no montante de 
R$ 10.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, em 08 séries, conforme termos da Escritura de 
1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, cuja celebração ficou também expressamente autorizada por 
todos os acionistas. SP/SP, 17/08/2021. Espólio de Herbert Correa de Toledo - P. Mirna Fernanda Duarte de 
Toledo. Exitobank Serviços Financeiros Eireli - P. Mirna Fernanda Duarte de Toledo. Giselly Andresa 
Cacorla Duarte JUCESP 404.072/21-5 de 26/08/21. Gisele Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 Eco Beach Empreendimento Imobiliário Ltda
CNPJ: 09.577.656/0001-46 - NIRE: 3522199545-4.

Extrato da Ata de Assembleia de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 06.05.2021, às 16 horas, na sede social, Alameda Santos, 1496, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos 
quotistas. Mesa: Andre Jafferian Neto, Presidente, Pepe Diaz Alencar de Melo, secretário. Deliberações Aprovadas: 1. 
A redução de capital social no valor total de R$ 5.000.000,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, 
considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos da 
deliberação tomada em RCA em 06.05.2021, com alteração na redução de 5.000.000 de quotas. O capital social passa dos 
atuais R$ 8.750.000,00 para R$ 3.750.000,00, representado por 3.750.000 quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00. 2. A 
alteração do artigo 5º do estatuto social: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 3.750.000,00, divididos em 3.750.000 quotas, 
no valor nominal unitário de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo 06.05.2021. Sata Sociedade de Assessoria Técnica Administrativa S.A, 
Banco Sofi sa S.A. Administradores: Andre Jafferian Neto, Pepe Diaz Alencar de Melo

BSB Energética S/A
CNPJ/ME n° 03.820.456/0001-96 - NIRE nº 353.0033461-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da BSB ENERGÉTICA S/A (“Companhia”) a se reunirem 
na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), nos termos do artigo 9, Parágrafo Primeiro do 
Estatuto Social da Companhia, no dia 10 de setembro de 2021, às 10:00 horas, a ser realizada 
excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa DREI no 81, de 10 de 
junho de 2020, para deliberarem (i) acerca da eventual emissão de dívida pela Companhia e (ii) 

Informações Gerais: A participação dos 
acionistas na AGE ocorrerá por meio de plataforma digital a ser disponibilizada pela Companhia para 
acesso no dia e horário da AGE e informada por e-mail aos acionistas. São Paulo, 1 de setembro 
de 2021. José Guilherme Antloga do Nascimento - Presidente do Conselho de Administração.

SRN Holding S/A. – CNPJ/ME nº 18.531.355/0001-72
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais)

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado

31/12/2020
Ativo Circulante 735.021,75 D
Disponível 448.422,71 D
Bens numerários 46,53 D
Banco conta movimento 14.181,83 D
Aplicações financeiras 434.194,35 D
Créditos 272,51 D
Impostos a recuperar 272,51 D
Adiantamento 285.232,09 D
Adiantamento a funcionários 1.094,44 D
Ativo não circulante 7.774.968,18 D
Investimentos 7.586.000,00 D
Participação societária 7.586.000,00 D
Imobilizado 188.968,18 D
Tangível 527.552,18 D
(-) Depreciação acumulada 335.539,50 C
Intangível 3.044,50 C
Total do ativo 8.509.989,93 D
Passivo Circulante 263.412,87 C
Fornecedores 6.000,00 C
Contas a pagar 180.028,09 C
Obrigações fiscais e sociais 2.467,89 C
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 9.916,89 C
Mútuo 65.000,00 C
Patrimônio líquido 8.246.577,06 C
Capital social 18.695.368,09 C
Capital social 14.990.412,00 C
Reserva para futuro aumento capital 3.704.956,09 C
Lucros ou prejuízos acumulados 9.517.718,85 D
Lucros ou prejuízos do exercicio 886.072,18 D
Ações em tesouraria 45.000,00 D
Total do passivo e patrimônio líquido 8.509.989,93 C

31/12/2020
Apuração do resultado do exercício 886.072,18 D
Despesas operacionais 886.072,18 D
Despesas administrativas 901.131,57 D
Despesas tributárias 12.307,66 D
Outras 727.683,68 D
Pessoal 161.140,23 D
Resultado financeiro líquido 15.059,39 C

31/12/2020
Despesas financeiras 39.545,60 D
(-) Receitas financeiras 54.604,99 C
Total de apuração do resultado do exercício 886.072,18 D

Resultado financeiro:
Outras receitas/despesas:
(=) Total do prejuízo do exercício 886.072,18 D

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
Das Atividades Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
(+) Lucro Líquido do Exercício (886.072,18) (819.713,94)
(+) Depreciação 79.321,56 89.438,26
(=) Lucro Líquido Ajustado (806.750,62) (730.275,68)
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante + RLP
Adiantamento a Terceiros (111.789,39) (32.737,56)
(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo 
Circulante + RLP (111.789,39) (32.737,56)

Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP
Fornecedores 3.000,00 (1.827,09)
Contas a Pagar 1.271,40 21.085,16
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo 
Circulante + ELP 4.271,40 19.258,07

Total das Atividades Operacionais (914.268,61) (743.755,17)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Realizado Atualizado Ações em 

Tesouraria
Lucros 

Acumulados TotalCapital Subscrito A realizar
Saldos em 31/12/2019 14.990.412,00 3.691.194,09 (45000,00) (9.508.663,08) 9.127.943,01
Ajuste de Exercícios Anteriores, Mudança de critério contábil (N.E.) – – – (9.055,77) (9.055,77)
Aumento de Capital AGE – 13.762,00 – – 13.762,00
Prejuízo Líquido do Exercício – – – (886.072,18) (886.072,18)
Saldos em 31/12/2020 14.990.412,00 3.704.956,09 (45.000,00) (10.403.791,03) 8.246.577,06

Marcelo da Silva Prado – Presidente
Tarcilla Ayres Cassola Rodrigues
Contador – CRC 1SP 307.703/0-4

31/12/2020 31/12/2019
Das Atividades de Investimentos – –
Das Atividades de Financiamentos
Aquisição de Empréstimos Bancários 65.000,00 (100.000,00)
Aumento de Capital 13.762,00 1.852.505,00
Total das Atividades de Financiamentos 78.762,00 1.752.505,00
(1+2+3) Aumento Líquido de Caixa e 
Equivalentes de Caixa (835.506,61) 1.008.749,83

Caixa e Equivalentes de caixa: início do ano 1.283.929,32 275.179,49
Variação Ocorrida no Período (835.506,61) 1.008.749,83
Caixa e Equivalentes Caixa: no final do ano 448.422,71 1.283.929,32

Construcap - CCPS Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ/ME nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 18 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 18 de agosto de 2021, às 11h30min, por videoconferência, tal como faculta o Parágrafo Terceiro do artigo 11 
do Estatuto Social da Companhia, a qual se considera realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501
- 32º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensada a convocação pela presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Presenças: Presentes os Conselheiros: Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto,
Maria Silvia Ribeiro Capobianco, Julio Capobianco Filho, Roberto Ribeiro Capobianco, Geraldo Agosti Filho e José Tomás Vieira dos Santos. 
4. Mesa: Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto - Presidente e Julio Capobianco Filho - Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(a) a celebração do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Inova Saúde Sorocaba SPE S.A.”,
entre a Inova Saúde Sorocaba SPE S.A. (“Inova Sorocaba”) e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de
agente fiduciário, representando a comunhão dos debenturistas (“Planner” ou “Agente Fiduciário”) (“Escritura de Emissão”), no qual a Companhia
figurará na condição de interveniente anuente e fiadora; (b) a outorga e constituição, em favor da comunhão dos debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, de penhor de ações de emissão da Inova Sorocaba que são de titularidade da Companhia, no âmbito da Escritura de Emissão,
bem como, a celebração do “Aditivo nº 01 ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, de 15 de outubro de 2018, celebrado entre o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a Inova Saúde Sorocaba SPE S.A., a Planner Trustee Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliário Ltda., com a interveniência da Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.”, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, a Companhia, a Planner e a Inova Sorocaba (“Penhor de Ações” e “Contrato de Penhor de Ações”, respectivamente);
(c) a outorga de garantia fidejussória, pela Companhia, na modalidade de fiança, em garantia ao pagamento de todas as obrigações pecuniárias,
principais e acessórias, incluindo encargos moratórios, assumidos pela Inova Sorocaba em todos os documentos relativos à 1ª (primeira) emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 
Inova Sorocaba, a ser distribuída através de oferta pública de distribuição com esforços restritos das Debêntures, nos termos da Lei nº 6.385,  
de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Fiança”), conforme previsto na Escritura
de Emissão; e (d) autorização para que a Diretoria e demais representantes da Companhia pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas
necessárias para a formalização das matérias dos itens (a) a (c) acima, além de praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários
à efetivação da Oferta e das Garantias (nos termos da Escritura de Emissão), inclusive contratar instituições financeiras e quaisquer outros 
prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta e/ou as Garantias (nos termos da Escritura de Emissão). 6. Deliberações: Abertos os
trabalhos pela Presidente da mesa, os Conselheiros, após examinarem e discutirem a matéria constante da ordem do dia, deliberaram o seguinte:
(a) Aprovar a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente e garantidora, da Escritura de Emissão, conforme termos em
negociação; (b) Aprovar a outorga e constituição do Penhor de Ações, bem como, a celebração do Contrato de Penhor de Ações; (c) Aprovar a 
prestação da Fiança, em favor da Inova Sorocaba; (d) Aprovar autorização para que a Diretoria e demais representantes da Companhia pratiquem
todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização das matérias dos itens (a) a (c) acima, além de praticar todos os atos e
assinar todos os documentos necessários à efetivação da Oferta e das Garantias (nos termos da Escritura de Emissão), inclusive contratar
instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta e/ou as Garantias (nos termos da Escritura
de Emissão). 7. Encerramento: Encerrados os debates, não havendo nada mais a ser discutido e inexistindo qualquer outra manifestação, 
a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.  
São Paulo/SP, 18 de agosto de 2021. Mesa: Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto - Presidente; Julio Capobianco Filho - Secretário.
Conselheiros: Maria Lucia R. Capobianco Porto, Maria Silvia Ribeiro Capobianco, Roberto Ribeiro Capobianco, Julio Capobianco Filho,
Geraldo Agosti Filho, José Tomás Vieira dos Santos. 

Construcap - CCPS Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ/ME nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 18 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 18 de agosto de 2021, às 11h00min, por videoconferência, tal como faculta o Parágrafo Terceiro do artigo 11 
do Estatuto Social da Companhia, a qual se considera realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501
- 32º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensada a convocação pela presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Presenças: Presentes os Conselheiros: Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto,
Maria Silvia Ribeiro Capobianco, Julio Capobianco Filho, Roberto Ribeiro Capobianco, Geraldo Agosti Filho e José Tomás Vieira dos Santos. 
4. Mesa: Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto - Presidente e Julio Capobianco Filho - Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(a) a celebração do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Inova Saúde São Paulo SPE S.A.”,
entre a Inova Saúde São Paulo SPE S.A. (“Inova SP”) e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente
fiduciário, representando a comunhão dos debenturistas (“Planner” ou “Agente Fiduciário”) (“Escritura de Emissão”), no qual a Companhia figurará 
na condição de interveniente anuente e fiadora; (b) a outorga e constituição, em favor da comunhão dos debenturistas, representados pelo Agente
Fiduciário, de penhor de ações de emissão da Inova SP que são de titularidade da Companhia, no âmbito da Escritura de Emissão, bem como, a
celebração do “Aditivo nº 01 ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, de 15 de outubro de 2018, celebrado entre o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a Inova Saúde São Paulo SPE S.A., a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário
Ltda., com a interveniência da Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.”, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES, a Companhia, a Planner e a Inova SP (“Penhor de Ações” e “Contrato de Penhor de Ações”, respectivamente); (c) a outorga de garantia
fidejussória, pela Companhia, na modalidade de fiança, em garantia ao pagamento de todas as obrigações pecuniárias, principais e acessórias,
incluindo encargos moratórios, assumidos pela Inova SP em todos os documentos relativos à 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Inova SP, a ser distribuída através de
oferta pública de distribuição com esforços restritos das Debêntures, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Fiança”), conforme previsto na Escritura de Emissão; e (d) autorização para que a Diretoria e
demais representantes da Companhia pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização das matérias dos itens
(a) a (c) acima, além de praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação da Oferta e das Garantias (nos termos da
Escritura de Emissão), inclusive contratar instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta 
e/ou as Garantias (nos termos da Escritura de Emissão). 6. Deliberações: Abertos os trabalhos pela Presidente da mesa, os Conselheiros, após 
examinarem e discutirem a matéria constante da ordem do dia, deliberaram o seguinte: (a) Aprovar a celebração, pela Companhia, na qualidade
de interveniente anuente e garantidora, da Escritura de Emissão, conforme termos em negociação; (b) Aprovar a outorga e constituição 
do Penhor de Ações, bem como, a celebração do Contrato de Penhor de Ações; (c) Aprovar a prestação da Fiança, em favor da Inova SP; 
(d) Aprovar autorização para que a Diretoria e demais representantes da Companhia pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas
necessárias para a formalização das matérias dos itens (a) a (c) acima, além de praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários
à efetivação da Oferta e das Garantias (nos termos da Escritura de Emissão), inclusive contratar instituições financeiras e quaisquer outros 
prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta e/ou as Garantias (nos termos da Escritura de Emissão); e 7. Encerramento: 
Encerrados os debates, não havendo nada mais a ser discutido e inexistindo qualquer outra manifestação, a Sra. Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo/SP, 18 de agosto de 2021. Mesa: Maria
Lucia Ribeiro Capobianco Porto - Presidente; Julio Capobianco Filho - Secretário. Conselheiros: Maria Lucia R. Capobianco Porto, Maria
Silvia Ribeiro Capobianco, Roberto Ribeiro Capobianco, Julio Capobianco Filho, Geraldo Agosti Filho, José Tomás Vieira dos Santos. 

Breof S.A.
CNPJ/ME nº 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Transformação do Tipo Jurídico
Data, Hora e Local: No dia 30/04/2021, às 10h00min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da
presença de acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restaram unanimemente aprovadas pelas
acionistas, sem ressalvas: (i) a transformação do tipo jurídico da Companhia, de Sociedade Anônima em Sociedade Empresária Limitada
(“Sociedade”), passando a Sociedade a ser regida nos termos e condições do seu Contrato Social, bem como pelo Código Civil, aplicando-se
subsidiariamente o disposto da Lei das S.A.; (i.i) Em razão da transformação: (i.i.i) a Sociedade passou a ter a denominação de Breof Ltda.;  
(i.i.ii) o capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional, no valor de R$ 12.832.836,00 passou a ser dividido em 12.832.836
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, das quais 9.317.277 são de titularidade da sócia Paulista 2 LLC, e 2.515.559 são de titularidade
da sócia BPM2, Inc., mantendo-se assim, as mesmas proporções das ações por elas anteriormente detidas; (i.i.iii) o Conselho de Administração
restou extinto e a administração da Sociedade passou a ser exercida pelos Srs. Rodrigo Lacombe Abbud, RG n° 19.841.788-3-SSP  
e CPF/ME sob nº 265.714.598-17, designado Diretor Presidente; e Kenneth Aron Wainer, RNE n° V203482-C e CPF/ME sob nº 214.960.168-07,
e a eleição do Sr. Vitor Rangel Botelho Martins, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/ME sob nº 041.040.466-71, todos domiciliados em 
São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. (ii) a redação do Contrato Social, que passou a reger a Sociedade, 
o qual restou devidamente assinado em 03 vias. Diante das deliberações aprovadas, ficaram os administradores autorizados a praticar todos e
quaisquer atos que se fizerem necessários à efetivação da transformação do tipo jurídico da Companhia. A presente ata é publicada na forma de
extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas:  
BPM2, Inc, p. Rodrigo Lacombe Abbud e Paulista 2 LLC, p. Kenneth Aron Wainer. Advogado: Alessandro Orizzo Franco de Souza,  
OAB/SP nº 229.913. JUCESP n° 268.000/21-9 de 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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NVFISIO SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM FISIOTERAPIA LTDA.
CNPJ Nº 18.000.704/0001-20

Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente edital convocamos todos os sócios desta sociedade empresária a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 15 
de setembro de 2021, no endereço situado à Travessa D. Paula, casa 13 Higienópolis São Paulo/SP, CEP 01239-050, às 10:00 h. horas, em primeira convocação, 
instalando-se a assembleia no caso de presença mínima de 3/4 três quartos do capital social, em Segunda chamada às 10:30, com qualquer número de sócios 
presentes, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Aprovar e fi rmar alteração do contrato social; aprovação e assinatura dos presentes em assembleia de 
documento necessário para solucionar B.A. = 3.201.409/20-0. De 16/08/2019. Fundamento: Não Consta Quadro De Distribuição Das Cotas após o Aumento perante a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo; deliberação sobre exclusão e saídas de todos os sócios com exceção das sócias administradoras ALINE AMORIM AMARAL 
CARDOSO ANA LUCIA DAS GRACAS GOMES para cumprimento de obrigações, mediante assinatura apenas das sócias administradoras condição está expressa 
para validação do ato após votação; disponibilização das quotas.

São Paulo, 31/08/2021.
ALINE AMORIM AMARAL CARDOSO

SÓCIA ADMINISTRADORA

Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1090631-66.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiana Marini, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Atlas Proj Tecnologia 
EIRELI, CNPJ 26.768.698/0001-83, Atlas Services Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em de Gestão 
Empresarial LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80, Atlas Serviços em Ativos Digitais, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhes foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Caroline Leite Nascimento, objetivando Rescisão Contratual 
com devolução de valores retidos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1045259-65.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. Faz saber a Dair Eugênio 
Porto  ME, CNPJ. 08.594.290/0001-50, Dair Eugênio Porto, CPF. 633.950.539-20 e Cleide Tavares Porto, CPF. 
834.081.189-49, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por MJ de Oliveira ME, objetivando o recebimento 
de R$ 48.448,39 (abril/2018), referente a compra de produtos de higiene pessoal (fraldas) e não pagas. Encontrando-se os 
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, serão presumidos aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial e será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021. 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (nova denominação da Isec Securitizadora S.A.)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 31ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 31ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” 
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita 
no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 
- 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada 
em 22 de setembro de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, 
conforme cláusula 13.3.3 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da Emissão celebrado em 09 
de março de 2021 (“Termo de Securitização”), deliberar sobre: (i) Aprovação ou não da alteração de controle societário da 
Devedora, conforme informações contidas no Material de Apoio a ser disponibilizado no site da CVM e da Emissora; e (ii) 
Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar e celebrar todos e quaisquer documentos que 
se façam necessários para implementar o que fora deliberado no item acima. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. 
A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, 
será com a presença de Titulares de CRA que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em 
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, já as deliberações sobre a matéria constante na Ordem do Dia 
da presente Assembleia, serão tomadas por Titulares dos CRA, que representem, em primeira convocação 50% (cinquenta por 
cento) mais um dos CRA em Circulação ou, em segunda convocação, por Titulares dos CRA em Circulação que representem 
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em Circulação presentes na assembleia, desde que presentes no mínimo 15% 
(quinze por cento)dos Titulares dos CRA em Circulação, conforme cláusulas 7.1.1(xviii), 13.5 e 13.6.1 do Termo de Securitização. 
A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema 
“Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares 
dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico: gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário 
para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo 
ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; 
(c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o 
seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a 
distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização 
da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância 
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na 
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRA 
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme 
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 01 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (nova denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 19ª E 20ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA 

DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A, 
SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA SCCI – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A).

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários das Séries 19ª e 20ª da 1ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A, sucessora por incorpo-
ração da SCCI – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A), com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º an-
dar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), 
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os represen-
tantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 
21 de setembro de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Micro-
soft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edi-
tal, a fi m de, conforme cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 28 de ou-
tubro de 2015, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Não realiza-
ção da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da cláusula 8.1, item (iv) do Instrumento Particular de 
Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios Imobiliários Representados por Cédulas de Créditos Imobiliário e Outras Aven-
ças (“Contrato de Cessão”) e por consequência, a não declaração do vencimento antecipado dos CRI, na forma da cláusula 
4.1.7.1 do Termo de Securitização, em razão do descumprimento relativo a apresentação intempestiva das Demonstrações 
Financeiras no mês de setembro de 2020 das demonstrações fi nanceiras da Nova Colorado (“Cedente”) e das SPEs (confor-
me defi nido no Termo de Securitização), referentes aos períodos do 1T2020 e 3T2020, conforme previsto na cláusula 5.7 do 
Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia Sob Condição Suspensiva e Outras Aven-
ças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas; b) Aprovar a alteração da Remuneração dos CRI (conforme defi nido no 
Termo de Securitização), da variação acumulada de IGP-M/FGV, acrescida de juros à taxa de 10,60% (dez inteiros e sessen-
ta centésimos por cento) ao ano, para a variação acumulada do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 
acrescida de juros à taxa de 8% (oito inteiros por cento) ao ano, a partir do dia útil subsequente da data de aprovação des-
te item em assembleia, com a consequente alteração da cláusula 4.1.1.1 do Termo de Securitização; e c) Aprovar a opção 
de Recompra Facultativa total ou parcial dos Créditos Imobiliários, condicionado ao pagamento pelo Cedente de waiver fee 
de 0,5% sobre o saldo devedor dos créditos, de modo que os Documentos da Operação sejam aditados para prever as con-
dições da Recompra Facultativa; e d) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos 
e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. O ma-
terial de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.
virgo.inc; e (ii) no site da CVM. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da As-
sembleia em primeira convocação, com a presença de Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
CRI Seniores em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 12.4 do Termo de Secu-
ritização, já as deliberações serão tomadas por Titulares dos CRI, que representem, no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRI Se-
niores em Circulação, em quaisquer convocações, conforme cláusula 12.11 do Termo de Securitização. Considerando as 
medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e in-
ternacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em observân-
cia à ICVM 625, informamos aos Titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrôni-
ca, tanto para fi ns de participação quanto para voto, através do sistema Teams de conexão via internet, com link de aces-
so a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para ges-
tao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, pre-
ferencialmente, em até 02 (dois) dias antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização 
da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado 
por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições le-
gais, com reconhecimento de fi rma e em caso de sua ausência, juntamente de cópia do documento de identidade do outor-
gante. Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados 
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 01 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A, 
sucessora por incorporação da SCCI- Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A)
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8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 8º Ofício 
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0022694-
22.2021.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, 
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz 
saber a Ronaldo Oliveira da Silva CPF 025.515.254-03, que 
Oseas Paes Ferreira e Adeon Rodrigues de Oliveira 
requereram o cumprimento de sentença, para receberem a 
quantia de R$ 10.873,83 (junho/2021). Estando o executado 
em lugar ignorado, foi deferida: a citação por edital, para que 
em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, ou 
justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei.                           [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1006617-57.2017.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) EMIDIA FIRMINA DE SENA DE 
ALMEIDA, SORAIA DEALMEIDA, PAULA DE ALMEIDA, 
AURELINO BATISTA DE SOUZA, MARIA GILDETE LIMA 
DE SOUZA, JOÃO LUDGERO PESSOA, SEBASTIÃO 
JULIO DASILVA, MARIA CESAR DA SILVA, Elisabeth 
Rosa Neves, Iolanda da Silva Potame, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ousucessores, que Edinolia Lopes 
de Oliveira, Graziele de Oliveira Portela Borges, Juliana 
Portela Fonseca, Estevão Santos Borges e Edson Curcino 
Fonseca ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel situado na Avenida 
Vinte e Quatro de Fevereiro,nº 213, Bairro Vila Rui Barbosa, 
CEP: 03734-090, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para contesta-
rem 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.               [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião,PROCESSO Nº 1042787-28.2017.8.26.0100. O(A) 
MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara 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) Espólio de 
Jonas Sadauskas, Stase Saboniene Sadauskas, Eliete 
Gribauskas, Eduardo Martins da Costa, Eliane Gribauskas da 
Costa, Sandra Gribauskas Murça, Tadeu Inacio Murça, Pedro 
Dias Garcia,Elcio de Franceschi,Ana Maria Misevicius de 
Franceschi,Leonardo de Campos Rodrigues,Luzia de Cam-
pos Rodrigues,Giuseppe Bianco,Giuseppina Carnevale Bian-
co, Gustavo de Campos Rodrigues Sadauskas, Guilherme de 
Campos Rodrigues Sadauskas,réus ausentes,incertos,desço-
nhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Victor Gribauskas Junior ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre 
imóvel situado na Rua Coelho Barradas, nº 390, Parque da 
Vila Prudente,São Paulo,SP,CEP: 03139-050, 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.                           [1,2] 

São Paulo, 21.05.2021. Pelo presente instrumento: A. Fincapital Participações S.A., de 
capital fechado, com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 30.318.033/0001-45, JUCESP-NIRE 
35.300.518.322 (“FINCAPITAL”), neste ato representada por seus Diretores, Alexandre 
Wildt Borges e Bruno Moreira da Gama; B. Alexandre Wildt Borges, brasileiro, 
solteiro, administrador de empresas, RG 13.021.743-3 (DIC-RJ), CPF/ME 739.656.931-15, 
(daqui em diante denominado “ALEXANDRE”); C. Bruno Moreira da Gama, brasileiro,  
casado, engenheiro de produção, RG 17.986.669 (SSP/SP), CPF/ME 165.020.988-60, (daqui 
em diante denominado “BRUNO”); e D. Flávio Borges Fortes, brasileiro, separado, 
engenheiro civil, RG 8.783.506 (SSP/SP), CPF/ME 022.266.888-11, (daqui em diante 
denominado “FLÁVIO” e, em conjunto, e sem distinção, com FINCAPITAL, ALEXANDRE e 
BRUNO, denominados “Sócios”), todos residentes em São Paulo/SP; Na qualidade de únicos 
sócios da Credihome Finance Participações Ltda.; Resolvem, de comum acordo e na 
melhor forma de direito, retifi car e ratifi car o Instrumento Particular de Alteração do 
Contrato Social para Transformação da Sociedade em S/A, de 29.01.2021 e submetida a 
registro na JUCESP em conjunto com o presente instrumento (a “Alteração Contratual de 
Transformação”), o que fazem de acordo com os seguintes termos e disposições: 1. Os Sócios 
ratifi cam a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada 
para S/A de capital fechado, sob a denominação de Credihome Finance Participações 
S.A. (“Companhia”), conforme deliberação aprovada nos termos do item 1 da Alteração 
Contratual de Transformação. 2.1. Retifi car e ratifi car a deliberação constante no item 2 da 
Alteração Contratual de Transformação, tendo em vista que, dos ativos de propriedade da 
sócia FINCAPITAL, descritos e avaliados no Anexo I da Alteração Contratual de Transformação 
(i.e., o Laudo de Avaliação): (i) apenas as ações detidas pela FINCAPITAL no capital da 
Credihome Promotora Digital S.A. (qualifi cada abaixo), avaliadas em R$ 1.235.006,10, 
serão conferidas para fi ns do aumento e integralização do aumento de capital; e (ii) as ações 
da Fincapital Sociedade de Crédito Direto S.A. (S/A de capital fechado, CNPJ/MF 
39.416.705/0001-20, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP-NIRE 
35.300.557.611, com sede em São Paulo/SP), avaliadas em R$ 881.296,23, não serão mais 
conferidas pela sócia FINCAPITAL ao capital da Companhia, em razão de exigências 
formuladas pelo órgão regulador (Banco Central do Brasil) que resultaram na suspensão e 
arquivamento do pleito de aprovação prévia de modifi cação da composição societária da 
Fincapital Sociedade de Crédito Direto S.A., ainda que sem alteração de controle. 2.1.1. 
Retifi ca-se e ratifi ca-se a deliberação constante do item 2 da Alteração Contratual de 
Transformação para constar que os Sócios aprovam por unanimidade o aumento no capital 
social da Companhia em R$ 4.117.704,00, passando tal capital social de R$ 1.000,00 para 
R$ 4.118.704,00, mediante a emissão de 4.117.704 ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal, totalmente subscritas pela sócia FINCAPITAL, ao preço de emissão global de 
R$ 4.117.704,00, integralmente destinado à conta de capital social. 2.1.2. Do aumento de 
capital social ora retifi cado e ratifi cado, (i) o montante de R$ 1.235.006,10 é integralizado, 
neste ato, mediante a conferência e transferência de titularidade dos valores mobiliários 
abaixo discriminados (“Ativos Credihome Promotora”), pelo valor de avaliação constante no 
Anexo I da Alteração Contratual de Transformação, e (ii) o saldo de R$ 2.882.697,90 deverá 
ser integralizado em moeda corrente nacional ou bens até 31.12.2022. O Boletim de 
Subscrição, retifi cado e ratifi cado nos termos deste instrumento: Subscritora: Fincapital 
Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 30.318.033/0001-45, Valor total 
da subscrição: R$ 4.117.704, destinados à conta de capital social. Preço de emissão: 
R$ 1,00 por ação. Ações subscritas: 4.117.704 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. Forma e prazo de integralização: Do valor total da subscrição, o montante de 
R$ 1.235.006,10 é integralizado, neste ato, mediante a conferência e transferência de bens 
avaliados nos termos do artigos 8º e 170, §3º, da Lei 6.404/76. O saldo de R$  2.882.697,90 
deverá ser integralizado em moeda corrente nacional ou bens até 31.12.2022. Observações: 
O boletim de subscrição anterior, fi rmado pela Subscritora em razão do Instrumento Particular 
de Alteração o Contrato Social para Transformação em S/A, datado de 29/01/2021, é 
integralmente substituído e cancelado por este Boletim, nos termos da rerratifi cação 
deliberada e aprovada pelos sócios da Emissora, Credihome Finance Participações Ltda. (em 
transformação). Descrição dos ativos conferidos para integralização do aumento do capital: 
133.832.359 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Credihome 
Promotora Digital S.A., S/A de capital fechado, CNPJ/MF 04.113.052/0001-25, com seus 
atos constitutivos arquivados na JUCESP-NIRE 35.300.180.836, com sede em São Paulo/SP, 
avaliadas em R$ 1.235.006,10, conforme o Laudo de Avaliação (Anexo I da Alteração 
Contratual de Transformação). 2.1.3. Os sócios ALEXANDRE, BRUNO e FLÁVIO ratifi cam que 
renunciam expressamente a qualquer direito de preferência na subscrição do aumento de 
capital social aprovado nos termos do acima. 2.2. Nos termos do artigo 8º e artigo 170, §3º, 
da Lei das S.A., os Sócios ratifi cam a nomeação dos Srs. Claudinei Correia da Silva, brasileiro, 
contador, CRC 1SP-268597/O-3 e CPF/MF 295.580.868-78, RG 29411919 (SSP/SP), Roberto 
dos Anjos Andrade, brasileiro, contador, CRC 1SP-278267/O-1 e CPF/MF 070.931.268-71, RG 
17317394-9 (SSP/SP), e Sergio Venditti, brasileiro, contador, CRC 1SP-124501/O-7 e CPF/MF 
529.896.748-53, RG 5.667.287 (SSP/SP), todos residentes em São Paulo/SP, (em conjunto, 
“Peritos”), como avaliadores dos Ativos Credihome Promotora conferidos para integralização 
do aumento de capital da Companhia. 2.2.1. Ratifi ca-se igualmente a aprovação dos Sócios (i) 
do Laudo de Avaliação emitido pelos Peritos, que integra o Anexo I da Alteração Contratual de 
Transformação, bem como este instrumento, e (ii) a incorporação dos Ativos Credihome 
Promotora ao patrimônio da Companhia, fi cando os administradores autorizados a cumprir as 
formalidades legais para a concluir a transferência da respectiva titularidade. 2.3. Permanecem 
inalteradas as participações dos sócios ALEXANDRE, BRUNO e FLÁVIO, no capital da 
Companhia, anteriores à presente rerratifi cação. As ações da Companhia, após a rerratifi cação, 
fi cam assim distribuídas entre os acionistas: Acionista: FINCAPITAL, Ações Ordinárias: 
4.118.701, Percentual de Participação: 99,99994%; Acionista: ALEXANDRE, Ações 
Ordinárias: 01, Percentual de Participação: 0,00002%; Acionista: BRUNO, Ações 
Ordinárias: 01, Percentual de Participação: 0,00002%; Acionista: FLÁVIO, Ações 
Ordinárias: 01, Percentual de Participação: 0,00002%; Total: Ações Ordinárias: 
4.118.704, Percentual de Participação: 100,00%. 3.1. Aprovam o Estatuto Social, o qual, 
reformado e consolidado, já levando em consideração as deliberações rerratifi cadas por este 
instrumento, passa a vigorar com a seguinte redação: “Estatuto Social da Credihome 
Finance Participações S.A. - I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. 
A Companhia constitui-se sob a forma de uma S/A e tem a denominação social de 
Credihome Finance Participações S.A. Artigo 2º. A Companhia tem sede e domicílio 
em São Paulo/SP, na Avenida Santo Amaro 48, conjunto 21, Parte, CEP 04506-000, podendo, 
mediante deliberação dos acionistas, manter e encerrar fi liais e escritórios em qualquer 
localidade do país. § único. A Companhia poderá abrir outras fi liais, agências, escritórios e 
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior por deliberação da 
Assembleia Geral dos Acionistas. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a participação em 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia ou acionista. Artigo 4º. 
O prazo de duração da Companhia é indeterminado. II - Do Capital Social: Artigo 5º. O 
capital social da Companhia é de R$ 4.118.704,00, dividido em 4.118.704 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º. As ações são indivisíveis perante a Companhia. 
Artigo 7º. A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias da Companhia. III - 
Das Assembleias Gerais de Acionistas: Artigo 8º. As Assembleias Gerais de Acionistas 
realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos quatro (4) primeiros meses seguintes ao 
encerramento de cada exercício social, a fi m de que sejam discutidos os assuntos previstos em 
lei, sendo que as deliberações deverão ser tomadas por maioria simples dos acionistas, salvo 
em relação às matérias que exijam quórum qualifi cado nos termos da legislação aplicável em 
vigor ou se de outra forma estabelecido neste Estatuto Social. Artigo 9º. As Assembleias 
Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais 
assim o exigirem ou quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação aplicável 
exigirem deliberação dos acionistas. Artigo 10º. As Assembleias Gerais, Ordinárias ou 
Extraordinárias, serão presididas por um dos membros da Diretoria. O secretário da mesa 
deverá ser indicado, dentre os presentes, pelo Presidente da Assembleia. Artigo 11º. 
Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam 
registradas na conta de depósito das ações, aberta em seu nome nos livros da instituição 

depositária, com quarenta e oito (48) horas de antecedência da data designada para a 
realização da referida Assembleia Geral. § único. O acionista poderá ser representado por 
procurador na Assembleia Geral de Acionistas nos termos do §1º do artigo 126 da Lei 
6.404/76, alterada pela Lei 10.303, de 31.10.2001. Artigo 12º. Sem prejuízo das matérias 
previstas em lei, a Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao 
objeto da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e 
desenvolvimento, observadas as competências específi cas dos demais órgãos de 
administração da Companhia. § 1º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo 
voto afi rmativo da maioria dos acionistas presentes com direito a voto, não computados os 
votos em branco, exceto nos casos em que a lei, este Estatuto Social e/ou, caso existam, os 
acordos de acionistas averbados nos livros da Companhia e arquivados em sua sede prevejam 
quórum maior de aprovação. § 2º. Dependerão de prévia aprovação por 75% do capital 
votante em Assembleia Geral dos Acionistas as matérias a seguir listadas: a) Alteração e 
reforma do Estatuto Social; b) A emissão de ações preferenciais, debêntures, partes 
benefi ciárias e bônus de subscrição; c) A avaliação de bens para formação do capital social. d) 
Suspensão dos direitos de acionistas; e) a aprovação de contas da administração e a 
deliberação sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia; f) as reorganizações 
societárias ou combinações de negócios, incluindo, sem limitações, a incorporação, fusão, 
cisão, transformação, dissolução, liquidação ou a cessação do estado de liquidação da 
Companhia; g) o pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou de falência; h) a alienação, 
oneração ou comodato de bens da Companhia, cujo valor em uma única transação ou uma 
série de transações relacionadas seja superior a R$ 15.000.000,00. IV – Da Administração 
da Companhia: Artigo 13º. A administração da Companhia compete à Diretoria, que terão 
as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores 
dispensados de prestar garantia para o exercício de suas funções. § 1º. Todos os membros da 
Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, 
permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. § 2º. A Assembleia 
Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos administradores, cabendo à 
Diretoria a sua distribuição. V – Da Diretoria: Artigo 14º. A Diretoria será composta por, 
no mínimo 3 e, no máximo, 7 Diretores sem designação específi ca, acionistas ou não, 
residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, e por esta destituíveis a qualquer tempo. § 
1º. Os Diretores serão eleitos para um mandato unifi cado de 2 anos, sendo admitida a 
reeleição. § 2º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será 
deliberada pela Assembleia Geral. § 3º. Em caso de ausência ou impedimento temporário, e 
desde que não ultrapasse o prazo máximo de 2 meses, os Diretores remanescentes nomearão, 
por maioria, um Diretor substituto, até que o Diretor impedido ou ausente se restabeleça nas 
suas funções. Se o impedimento ou ausência ultrapassar o prazo máximo de 2 meses, os 
Diretores remanescentes deverão convocar a Assembleia Geral, no primeiro dia útil 
subsequente ao término do prazo em referência, para a eleição do novo Diretor, podendo, 
entretanto, o Diretor substituto permanecer no cargo até a investidura do novo Diretor. 
Artigo 15º. Compete à Diretoria, por 2 Diretores, agindo em conjunto, ou por 1 Diretor em 
conjunto com 1 procurador da Companhia, nomeado nos termos deste Artigo, a representação 
ativa e passiva da Companhia e da prática de todos os atos necessários ou convenientes à 
administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou neste Estatuto 
Social. § 1º. A Companhia poderá ser representada por procuradores. As procurações ad 
negotia serão outorgadas em nome da Companhia, representada por, no mínimo, 2 Diretores 
agindo em conjunto, devendo especifi car expressamente os poderes conferidos, sendo vedado 
o substabelecimento, e não poderão exceder o prazo de 1 ano, exceção feita às procurações 
ad judicia, para defesa dos interesses da sociedade em juízo ou em procedimentos 
administrativos, caso em que poderá ser outorgada por prazo indeterminado. § 2º. Apenas e 
tão somente perante órgãos públicos (Secretaria da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica 
Federal, Juntas Comerciais, Secretarias de Estado, Prefeituras Municipais, entre outros) e em 
juízo, a representação da Companhia poderá ser feita pela assinatura isolada de 1 Diretor ou 
1 procurador com poderes sufi cientes para tanto. A possibilidade indicada neste parágrafo 
deverá constar expressamente do texto da procuração a ser outorgada nos termos do § 1º 
acima. § 3º. A representação ativa e passiva da Companhia em juízo, para receber citação ou 
notifi cação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá ao Diretor designado pela 
Diretoria. VI – Do Conselho Fiscal: Artigo 16º. O Conselho Fiscal somente será instalado 
nos exercícios sociais em que for convocado mediante, solicitação dos acionistas, conforme 
previsto em lei. Artigo 17º. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no 
mínimo 3 e no máximo 5 membros, e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos previstos em lei. 
§ único. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia 
Geral de Acionistas que os eleger. VII – Do Exercício Social e Lucros: Artigo 18º. O 
exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, 
ocasião em que o balanço e as demais demonstrações fi nanceiras deverão ser preparados. § 
1º. O balanço patrimonial e as demonstrações fi nanceiras da Companhia serão anualmente 
auditados por auditores independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários. § 2º. 
Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de cinco por cento (5%) para a 
constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. § 3º. Os acionistas 
terão direito a um dividendo anual não cumulativo de, no mínimo, 25% do lucro líquido do 
exercício, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. § 4º. O saldo remanescente, após 
atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de 
Acionistas, observada a legislação aplicável. § 5º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, 
levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender interesses 
societários, inclusive para a distribuição de dividendo intermediários ou antecipados. 
Artigo 19º. A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-o ao 
dividendo mínimo obrigatório. VIII – Da Liquidação: Artigo 20º. A Companhia será 
liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para 
determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. IX – Da Arbitragem: Artigo 21º. 
As divergências, confl itos, disputas ou controvérsias relacionadas a disputas societárias e às 
disposições deste Estatuto, sua interpretação, validade, cumprimento e exequibilidade 
devem ser resolvidos amigavelmente pelos acionistas, por meio de negociações em boa-fé, 
por um prazo de 30 dias, contados do recebimento da primeira correspondência enviada por 
qualquer dos acionistas visando resolver a controvérsia. Caso, ao fi nal do prazo acima, os 
acionistas da Companhia não tenham chegado a um consenso, a disputa deverá ser 
submetida à arbitragem, constituindo-se o tribunal arbitral de 3 árbitros, devendo cada 
parte nomear um árbitro de sua confi ança e estes, em conjunto, o terceiro. Artigo 22º. A 
arbitragem terá sede na Capital do Estado de São Paulo e obedecerá às normas 
estabelecidas no Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Artigo 23º. A parte que desejar dar início à arbitragem 
deverá notifi car a outra parte desta intenção, indicando o nome do primeiro árbitro e o 
objeto do litígio, devendo a outra parte designar o segundo árbitro no prazo de 15 dias, 
contados a partir do recebimento da referida notifi cação. Artigo 24º. Escolhidos os árbitros 
as partes instarão o procedimento arbitral perante o Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Artigo 25º. Para dirimir as questões oriundas deste 
instrumento de caráter cautelar e executório, fi ca eleito o Foro da Capital do Estado de São 
Paulo, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 4.1. 
Ratifi cação. Todas as demais deliberações constantes da Alteração Contratual de 
Transformação que não tenham sido retifi cadas expressamente por este instrumento 
permanecem inalteradas e em vigor, de acordo com seus termos. 4.2. Eleição dos 
Primeiros Diretores. Os Diretores eleitos por meio da Alteração Contratual de 
Transformação, a saber, os Srs. Alexandre Wildt Borges, Bruno Moreira da Gama e 
Flávio Borges Fortes, apresentam novos termos de posse ratifi cando os fi rmados 
anteriormente, inclusive as declarações as respectivas declarações de desimpedimento, na 
forma da lei. E, assim, estando justos e contratados, os Sócios fi rmam o presente 
instrumento. São Paulo, 21.05.2021. Sócios: Fincapital Participações S.A. p. Alexandre 
Wildt Borges, p. Bruno Moreira da Gama - Diretores, Alexandre Wildt Borges, 
Bruno Moreira da Gama, Flávio Borges Fortes. Advogado: Suzi Hong Tiba - OAB/SP 
166.074. JUCESP 368.219/21-5 em 06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Credihome Finance Participações Ltda. - NIRE 35.236.661.867 - CNPJ/ME nº 40.089.521/0001-81
Extrato do Instrumento Particular de Rerratifi cação de Alteração do Contrato Social para Transformação em Sociedade por Ações

TORONTO S.A. - DESENVOLVIMENTO
E PARTICIPAÇÕES 
CNPJ 31.485.344/0001-61

NIRE 3530052192-7-Companhia Fechada
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 12 de agosto de 2021, 
recebeu a carta de renúncia do Sr. Marcio Yassuhiro 
Iha, ao cargo de membro suplente do Conselho de 
Administração da Companhia, com registro perante a 
JUCESP nº 406.221/21-2 em 25/08/2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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H DOURO TRANSPORTES LTDA | CNPJ/MF 33.952.513/0001-51 | NIRE 35.235.555.729 | ATO Nº 01 DE 08 DE JUNHO DE 2021: 
O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o Memorial Descritivo de Armazém Geral, Regulamento 
Interno, Tarifa Remuneratória em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GE-
RAL: Declarações do Artigo 1º Decreto Lei 1.102/1903: Rua Jacirendi, nº 684, Tatuapé, São Paulo – SP, CEP 03080-000. 
CAPITAL SOCIAL: R$50.000,00 (Cinquenta mil reais). CAPACIDADE: Área coberta destinada para armazenagem em geral é 
de 317,46m², a área administrativa é de 164,45m², a área útil de Armazenagem é de 222,22m² - 1.333,32m³ e a capacidade 
de Armazenagem Estática é de 667,00 Toneladas. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias 
no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo 

SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza 

de vistoria. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais 

de natureza agropecuária. EQUIPAMENTOS: 1 Empilhadeira Toyota – 2.500kg. SERVIÇOS: Armazenagem, movimentação de 
entrada e saída de mercadorias, paletização de mercadorias, embalagem e reembalagem de mercadorias, lonamento e deslo-
namento de veículos, conferência de mercadorias, emissão de conhecimento de depósito e warrants. REGULAMENTO INTERNO: 
1. DAS MERCADORIAS: 1.1. O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e ou nacionalizadas, 

1.2. Os depósitos 
poderão ser recusados se a mercadoria não for tolerada pelo regulamento interno, se não houver espaço para a sua acomodação 

2. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 2.1. 
Procedimento: 2.1.1. 
sua quantidade e peso, bem como os serviços a serem efetuados para seu perfeito armazenamento. 2.1.2. A empresa emitirá 

2.1.3. 
As saídas ou devoluções de mercadorias somente serão efetuadas quando for reconhecido o pedido de liberação pelo armazém. 
2.1.4. Quando solicitado pelo depositante a empresa emitirá dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominamos 

podendo este último ser representado por procurador. 2.2. Prazo: 2.2.1. O prazo de depósito será de 6 (seis) meses a contar da 
data da entrada da mercadoria no armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre as partes. 2.2.2. Vencido o 
prazo de depósito, a mercadoria reputar-se-á abandonada e o armazém geral dará aviso ao depositante, marcando o prazo de 
8 (oito) dias improrrogáveis para a retirada da mercadoria contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos. 2.2.3. Findo este 
prazo, que correrá do dia em que o aviso for registrado no correio, o armazém geral mandará vender a mercadoria por corretor 
ou leiloeiro, em leilão público, anunciado com antecedência de três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 
28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º do decreto lei 1.102 de 1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O Armazém fará em seu nome seguro das mercadorias 
depositadas, e em caso de sinistro será indenizado pelo valor declarado na apólice, tendo que ressarcir o depositante conforme 
preço de mercado na data de sinistro. 2.4. Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode estabelecer preferência entre os de-
positantes a respeito de qualquer serviço. 2.4.2. O Armazém não pode emprestar ou fazer, por conta própria ou alheia, qualquer 
negociação sobre os títulos que emitir. 2.5. Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser manuseadas em dias 
úteis no horário comercial das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1.  O Armazém é responsável pela mercadoria 
depositada, obrigando-se ao ressarcimento indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e 
sinistro ocorrido durante a vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de indenização prescreve em 3 (três) meses, 
contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue. 2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção 
para garantia do pagamento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações, benefícios e serviços 

mercadorias lhes tenham sido remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do pagamento da armazenagem ou serviços 
acarretará o vencimento antecipado do prazo de depósito e se adotarão os procedimentos previstos nos itens 2.2.2. e 2.2.3. 3. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1.
omissos neste regulamento, serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903. TARIFA REMUNERATÓRIA

Serviço Descrição Base de cálculo Tarifa R$

Armazenagem Armazenagem por período de 30 dias ou fração. 
Tonelada 54,60

M² 49,14
Seguro Seguro contra danos às mercadorias (período de 15 dias) “Ad valorem” 0,20%

Movimentação 
Mercadoria paletizada Tonelada 35,15

Mercadoria não paletizada
M³ 75,92

Tonelada 70,13

Paletização Paletização de mercadorias
M³ 13,50

Tonelada 30,00

Outros serviços 
Embalagem ou reebalagem Por milheiro 780,00
Lonamento e deslonamento de veículos Por milheiro 115,00

Conferência Conferência de mercadorias Hora 23,20
Movimentação Operação de empilhadeira Hora 25,40

JUCESP Nº: 394.725/21-9 em 19/08/2021 – Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin.
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Inova Saúde São Paulo SPE S.A.
CNPJ/ME 20.815.862/0001-80 - NIRE 35300468422

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada às 12h30, do dia 19 de agosto de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso,
8.501 - 32º andar, Sala 29, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.425-070 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensada a
convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, pela presença da Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A., única acionista,
titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia (“Acionista”). 3. Presenças: Presente a única Acionista, titular de
ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. 4. Mesa: A presidência da Assembleia será exercida pelo 
Sr. Roberto Ribeiro Capobianco, que convidou a Sra. Susana Cabarcos Pawletta para exercer a função de Secretária. 5. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: (a) a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com
garantia fidejussória adicional, em série única (“Debêntures”), no valor total de R$ 60.340.000,00 (sessenta milhões, trezentos e quarenta mil reais) 
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de
garantia firme de colocação em relação à totalidade das debêntures (“Oferta Restrita”) nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, conforme previsto no artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como, a celebração do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, da Inova Saúde São Paulo SPE S.A.”, entre a Companhia e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (“Planner” ou “Agente Fiduciário”) (“Escritura de Emissão”); (b) a constituição, em garantia das obrigações oriundas da Escritura de Emissão,
à comunhão de debenturistas (“Debenturistas”), representados pelo Agente Fiduciário (i) de cessão fiduciária sobre direitos creditórios de 
titularidade da Companhia decorrentes do Contrato de Concessão Administrativa sob nº PPP 02/2014 (“Cessão Fiduciária”), a ser formalizada por
meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas e Outras Avenças, a ser celebrado entre
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES”), a Companhia, o Agente Fiduciário e o Banco Daycoval S.A.
(“Banco Administrador” e “Contrato de Cessão Fiduciária”, respectivamente); (ii) penhor da totalidade das ações de emissão da Companhia,
presentes e futuras de seu capital social, incluindo todos os direitos e ativos relacionados a tais ações, a ser formalizada por meio do “Aditivo nº 
01 ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, de 15 de outubro de 2018, a ser celebrado entre o BNDES, a Companhia, o Agente 
Fiduciário e a Acionista (“Penhor de Ações” e “Contrato de Penhor de Ações” e, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária, os “Contratos
de Garantia Real”; e a Cessão Fiduciária em conjunto com o Penhor de Ações as “Garantias Reais”); (c) a outorga de garantia fidejussória, pela
Companhia, em garantia ao pagamento de todas as obrigações pecuniárias, principais e acessórias, incluindo encargos moratórios, assumidos
pela Inova Saúde Sorocaba SPE S.A. (“Inova Sorocaba”) em todos os documentos relativos à 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Inova Sorocaba, a ser distribuída
através de oferta pública de distribuição com esforços restritos das Debêntures, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução 
CVM 476, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, assim como seus termos e condições (“Fiança” e, em conjunto com a
Cessão Fiduciária e o Penhor de Ações, as “Garantias”); (d) autorização para que a Diretoria e demais representantes da Companhia pratiquem
todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização das matérias dos itens (a) a (c) acima, além de praticar todos os atos
e assinar todos os documentos necessários (incluindo aditamentos) à efetivação da Emissão, Oferta e das Garantias, inclusive contratar
instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta e/ou as Garantias; e (e) a ratificação de
todos os atos relativos às matérias dos itens (a) a (d) acima que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria e demais representantes da
Companhia. 6. Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, a única Acionista, após examinar e discutir a matéria constante da
ordem do dia, deliberou: (a) Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais as quais serão 
detalhadas e reguladas por meio da Escritura: (i) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia serão destinados para
pagamento integral do saldo das cédulas de crédito bancário nº 14850031, 14849983 e 14849996 emitidas pela Companhia junto ao Banco
Bradesco S.A. (“Quitação Empréstimo Ponte Bradesco” e “Empréstimo Ponte Bradesco”); ao pagamento, a critério da Companhia, dos mútuos
existentes na presente data com o Sr. Júlio Capobianco e/ou com a Inova Sorocaba; e investimentos no geral referentes à construção e
manutenção do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão). (ii) Número da Emissão: As Debêntures representam a 1ª (primeira)
emissão de Debêntures da Companhia. (iii) Valor Total da Emissão: O valor da Emissão será de até R$60.340.000,00 (sessenta milhões 
trezentos e quarenta mil reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). (iv) Quantidade: Serão emitidas 60.340 (sessenta mil trezentos e
quarenta) Debêntures. (v) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão 
(“Valor Nominal Unitário”). (vi) Séries: Emissão será realizada em série única. (vii) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real,
com garantia fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. (viii) Data de Emissão: Para todos os 
efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 19 de agosto de 2021 (“Data de Emissão”). (ix) Prazo e Data de Vencimento: Observado
o disposto na Escritura de Emissão, o prazo de vencimento das Debêntures será de 8 (oito) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se as
Debêntures, portanto, em 19 de agosto de 2029, ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade
das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão (“Data de
Vencimento”). (x) Escriturador e Banco Liquidante da Emissão: A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é o Banco
Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, sem número, Prédio 
Amarelo, 2º andar, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, o qual também prestará os serviços de banco
liquidante das Debêntures (“Escriturador” ou “Banco Liquidante”, conforme o caso). (xi) Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures
serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados ou cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade
das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, será expedido pela B3 extrato em
nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures, conforme as Debêntures estiverem custodiadas
eletronicamente na B3. (xii) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão 
da Companhia, e não serão permutáveis em ações de emissão de outra sociedade. (xiii) Garantia Fidejussória: A Acionista e a Inova Sorocaba
se obrigam, solidariamente entre si e com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadoras, principais 
pagadoras e solidariamente (entre si e com a Companhia) responsáveis (devedoras solidárias) por todas as Obrigações Garantidas (nos termos
da Escritura de Emissão), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza 
previstos nos artigos 277, 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e dos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
conforme alterada (“Fiança”). Exclusivamente com relação à Fiança prestada pela Acionista, na ocasião em que a Acionista comprovar ao Agente
Fiduciário o atingimento do Completion Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão), a Fiança ora outorgada pela Acionista será
automática e imediatamente extinta e liberada, independentemente de realização de assembleia geral de debenturistas ou qualquer outra
anuência, autorização ou formalidade. No prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da confirmação, pelo Agente Fiduciário, do atingimento do
Completion Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão), deverá ser formalizado o respectivo aditamento à Escritura para refletir a
extinção da Fiança prestada pela Acionista. (xiv) Garantias Reais: Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, 
acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios (conforme definidos abaixo) aplicáveis, bem como das demais obrigações
pecuniárias, principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, previstas na Escritura de Emissão, incluindo, sem limitação, os honorários do Agente
Fiduciário qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário diretamente em decorrência de processos,
procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos dos Debenturistas e prerrogativas 
decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando, aos honorários de sucumbência arbitrados em juízo
e despesas advocatícias e/ou, quando houver, verbas indenizatórias devidas pela Companhia (“Obrigações Garantidas”), serão constituídas as 
seguintes garantias reais: (i) nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas e Outras Avenças a
ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de fiduciante, o Agente Fiduciário, na qualidade de fiduciário, o Banco Administrador, na qualidade
de banco administrador das contas, e o BNDES, cessão fiduciária (a) de todos os direitos emergentes do Contrato de Concessão (conforme
definido na Escritura de Emissão), de sua titularidade, incluindo o direito de receber todos e quaisquer valores pendentes de pagamento pelo
Poder Concedente (conforme definido na Escritura de Emissão) e/ou pela Companhia Paulista de Parcerias - CPP à Companhia, incluindo, sem
limitação, todas as indenizações cabíveis que lhes forem devidas, excetuados os aportes feitos pelo Poder Concedente (conforme definido na
Escritura de Emissão) na fase de implantação do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão), nos termos previstos no Contrato de
Concessão, bem como as parcelas decorrentes da exploração de receitas acessórias que devam ser repassadas ou destinadas ao Poder
Concedente, nos termos do Contrato de Concessão; (b) a totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Companhia em razão das
contraprestações pecuniária e receitas acessórias decorrentes do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão), excetuadas as parcelas
decorrentes da exploração de receitas acessórias que devam ser repassadas ou destinadas ao Poder Concedente, nos termos do Contrato de
Concessão; (c) a totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Companhia decorrentes de recursos financeiros do Estado de São Paulo
destinados a ações e serviços públicos de saúde, que constituem a “garantia complementar tipo I” do Contrato de Concessão, conforme definido
no Contrato de Concessão; (d) a totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Companhia em face da Companhia Paulista de Parcerias-
CPP, decorrentes do contrato de penhor de cotas do Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo 
“BB CPP Projetos”, que constitui a “garantia principal” do Contrato de Concessão, conforme definido no Contrato de Concessão; (e) todos os
demais direitos creditórios, potenciais ou não, presentes ou futuros, da Companhia que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as
normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do Contrato de Concessão, a qualquer título, da prestação de serviços dali decorrentes
pela Companhia, e desde que enquadrados em alguma das espécies de direitos indicadas nas alíneas acima; e (f) a totalidade dos direitos sobre
a Conta Vinculada, as Contas Reserva e a Conta Seguradora (todas conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária), incluindo os direitos
creditórios presentes e futuros, detidos pela Companhia contra o Banco Administrador, relativos aos depósitos dos créditos dados em garantia nos 
termos do Contrato de Cessão Fiduciária e que venham a ser realizados na Conta Vinculada, nas Contas Reserva, e a Conta Seguradora, e
eventuais aplicações financeiras destes recursos e respectivos rendimentos; e (ii) penhor da totalidade das ações de emissão da Companhia,
presentes e futuras de seu capital social, incluindo todos os direitos e ativos relacionados a tais ações, nos termos do Contrato de Penhor de Ações 
celebrado entre a Acionista, na qualidade de fiduciante, o Agente Fiduciário, na qualidade de fiduciário, a Companhia, na qualidade de
interveniente e o BNDES; (xv) Amortização do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em
decorrência de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado conforme
indicado na tabela disposta na Escritura de Emissão, sendo cada uma, uma “Data de Pagamento de Amortização”, sendo o primeiro pagamento
devido em 20 de março de 2023 e o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures, ou seja, em 19 de agosto de 2029. (xvi) Juros 
Remuneratórios das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros 
de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.B3.com.br) (“Taxa DI”),
acrescida exponencialmente de sobretaxa de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Subscrição
e Integralização (conforme definido na Escritura de Emissão) ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo)
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Juros Remuneratórios”). (xvii) Atualização Monetária: O Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures não será atualizado monetariamente. (xviii) Pagamento
dos Juros Remuneratórios: Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de liquidação antecipada em razão do
resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da 
Escritura de Emissão, o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado conforme indicado na tabela disposta na Escritura de Emissão,
sendo cada uma, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”, sendo o primeiro pagamento devido em 19 de novembro de 2021,
inclusive, e o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures, ou seja, em 19 de agosto de 2029. (xix) Forma e Preço de Subscrição
e de Integralização: A subscrição e integralização das Debêntures no mercado primário será à vista, em moeda corrente nacional, no ato de
subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). A subscrição e a integralização serão realizadas de acordo com os 
procedimentos adotados pela B3, dentro do período de distribuição na forma do artigo 7º-A e 8º da Instrução CVM 476. (xx) Repactuação
Programada: Não haverá repactuação programada. (xxi) Amortização Facultativa das Debêntures: As Debêntures não poderão ser
amortizadas de maneira facultativa e antecipadamente pela Companhia. Entende-se por amortização facultativa a opção da Companhia de
amortizar as Debêntures, a seu exclusivo critério, de forma compulsória, ou seja, sem possibilidade de manifestação dos Debenturistas. (xxii)
Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, realizar o resgate antecipado 
facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela 
Companhia será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures ou do respectivo saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, acrescido (b) da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização
ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Valor do Resgate
Antecipado”), e (c) de prêmio, flat, incidente sobre o Valor do Resgate Antecipado (observado que, caso o resgate antecipado facultativo aconteça
em qualquer data de pagamento de percentual do saldo do Valor Nominal Unitário ou de Remuneração, deverão ser desconsiderados dos cálculos
após o seu pagamento os valores do percentual do saldo Valor Nominal Unitário e da Remuneração devidos naquela data para a apuração do
prêmio), de acordo com os prazos e os percentuais previstos na tabela disposta na Escritura de Emissão, a contar da Data de Emissão. (xxiii)
Direito ao Recebimento dos Pagamentos: Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de
Emissão aqueles que forem Debenturistas ao final do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. (xxiv) Local de
Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3: (a) na sede
da Companhia ou do Banco Liquidante da Emissão; ou (b) conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim. (xxv) Prorrogação
dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures
prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com (i) com relação a qualquer pagamento
realizado por meio da B3, qualquer dia que seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional e (ii) com relação a qualquer outro pagamento
que não seja realizado por meio da B3, bem como com relação a outras obrigações previstas na Escritura de Emissão, qualquer dia no qual não
haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e/ou que seja sábado ou domingo. Portanto, para os fins
da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Oferta, “Dia(s) Útil(eis)” significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado
declarado nacional. (xxvi) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos
Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde
a data do inadimplemento, até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores devidos e em atraso, incidirão, independentemente
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; ambos calculados
sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). (xxvii) Decadência dos Direitos aos Acréscimos: O não comparecimento do
Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias nas datas previstas na Escritura de Emissão não lhe 
dará direito ao recebimento dos Juros Remuneratórios e/ou Encargos Moratórios correspondentes ao período relativo ao atraso no recebimento,
sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade no
pagamento. (xxviii) Vencimento Antecipado: O Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas as obrigações oriundas das
Debêntures caso se verifique uma das hipóteses de vencimento antecipado automático previstas na Cláusula 6.24.1 da Escritura. As obrigações
oriundas das Debêntures poderão, ainda, ser declaradas antecipadamente vencidas caso se verifique uma das hipóteses de vencimento
antecipado não automático previstas na Cláusula 6.24.2 da Escritura. (xxix) Colocação e Procedimento de Distribuição: A Oferta será realizada
nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação do
Coordenador Líder nos termos do Contrato de Distribuição. (xxx) Depósito para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação
Financeira: As Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de 
Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) - Segmento Cetip UTVM, sendo a distribuição liquidada
financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”),
administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.
As Debêntures somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados (conforme definido abaixo) nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias, contados a partir da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores 
profissionais, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado o cumprimento pela Companhia do artigo 17 da Instrução
CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis. (xxxi) Demais
Características: As demais características das Debêntures, da Emissão e da Oferta serão descritas na Escritura de Emissão, no Contrato de
Distribuição e nos demais documentos pertinentes à Oferta e à Emissão. E, ainda, aprovar a celebração da Escritura de Emissão, bem como 
eventuais aditamentos à Escritura de Emissão; (b) Aprovar constituição das Garantias Reais, bem como a celebração dos Contratos de Garantia 
Real; (c) Aprovar a outorga da Fiança em favor da Inova Sorocaba; (d) Aprovar a outorga de uma autorização para a Diretoria, direta ou 
indiretamente por meio de seus procuradores, a, em nome da Companhia: (i) contratar o Coordenador Líder no âmbito da Oferta; (ii) contratar os 
prestadores de serviços para a Emissão, tais como o Banco Liquidante, o Escriturador, a B3 ou qualquer outro prestador de serviço de sistema 
de negociação das Debêntures no mercado secundário, os assessores legais, entre outros; (iii) negociar e definir todos os termos e condições
específicos da Emissão e da Oferta que não foram objeto de aprovação desta assembleia geral; e (iv) negociar e celebrar todos os documentos,
incluindo, mas não se limitando, a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição, os Contratos de Garantia Real, o contrato com os demais
prestadores de serviços, bem como outros contratos, instrumentos, formulários e/ou aditamentos; e (e) Z a ratificação de todos os atos relativos
às matérias aprovadas nos itens acima que tenham sido praticados até a presente data pela Diretoria e demais representantes da Companhia.  
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos para lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 19 de agosto de 2021. Mesa: Roberto Ribeiro Capobianco - Presidente da Mesa;
Susana Cabarcos Pawletta - Secretária da Mesa. Acionista presente: Construcap - CCPS Engenharia e Comércio S.A. - Roberto Ribeiro
Capobianco; Julio Capobianco Filho.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1021610-48.2016.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA
HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ESPOLIO DE INACIO BURG, na
pessoa de sua inventariante e coexecutada VERONICE STECHEBURG, CPF 062.372.580-00, que o
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO VERDE lhes ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
a cobrança de R$ 6.569,15, referente à cota condominial, fundo de reserva e fundo de melhorias, vencidos de
07/03/2016 a 07/05/2016, da unidade 51, localizada no Condomínio autor, que serão acrescidos de juros de
1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada débito, cotas condominiais vincendas (art.
323do CPC e Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais, sem prejuízo da incidência da multa, das
custas processuais e dos honorários advocatícios. Estando os devedores em lugar ignorado, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o valor de R$ 147.957,87 (até 12/11/2019), já inclusa
multa, devidamente atualizado até a data do pagamento, acrescido dos honorários de 10%; em caso de
pagamento integral, essa verba honorária será reduzida pela metade e, querendo, ofereçam embargos no
prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requererem que o pagamento restante seja feito
em 06 parcelas mensais, atualizados e juros de 1% ao mês. A opção de parcelamento importará renúncia ao
direito de opor embargos. Os prazos começarão a fluir após os 30 dias supra. Na ausência de embargos, os
executados serão considerados revéis, sendo-lhes nomeado curador especial. Será o presente edital publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001795-23.2020.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SINTONIA EVENTOS E
EMPREENDIMENTOS – EIRELI, CNPJ11.434.035/0001-55, representado por ISABEL CRISTINA PIPOLO,
Brasileira, Solteira,Administradora de Empresas, RG 161120593, CPF 063.544.638-32, que lhe foi proposta
uma Ação de Procedimento Comum Cível por parte de Aracy Consani Carvalho e outro, alegando em síntese:
objetivando a cobrança de R$ 61.495.94 (jan/2020), referente a mora com o pagamento dos alugueres e
condomínio, do mês de novembro, dezembro de 2019, bem como a multa referente ao mês de outubro no valor
de R$1.755,81, alusivos ao imóvel residencial situado na Rua Cacilda Becker, 112, Brooklin – CEP 04704-060,
que serão acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada débito, com
os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da incidência da multa supra, das custas processuais
e dos honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0005775-55.2021.8.26.0003 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Inadimplemento Exequente: Associação Educacional Colégio Ítalo Americano
Executado: Maria Aparecida Leite de Lima EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005775-
55.2021.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA APARECIDA LEITE DE
LIMA, inscrita no CPF/MF sob n° 152.073.678-97, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte
de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL COLÉGIO ÍTALO AMERICANO ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para
que efetue o pagamento do débito de R$ 44.324,09, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários
de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias . Proc. 1064469-34.2020.8.26.0100. A Dra. FLAVIA POYARES MIRANDA, Juíza
de Direito da 28ª Vara Cível da Capital /SP , na forma da lei, etc... Faz a Nestor Cano Ramirez (CPF/ MF sob o n°
234.570.208-76) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão
relativo ao “veículo marca HONDA, modelo Civic Sedan LXS 1.8/, ano fab/mod 2008, combustível GASOLINA, cor
PRETA, chassi 93HFA66308Z219520, placa DSA8189, RENAVAM 000961692332”.  Apreendido o bem, e estando
o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após de 20 dias supra, requerer
a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio
do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após
o prazo de 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos
da lei. 31/08 e 01/09

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0001610-84.2014.8.26.0075 . A Dra. Fernanda Regina Balbi Lombardi,
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Bertioga /SP, na forma da lei, etc... Faz a BRUNO DE
ANDRADE GUIDA - RG nº. 418334377 e do CPF nº. 360.227.588-40 que Aymoré Crédito Financiamento
e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo ao “ veículo “marca: Renault –
modelo: Megane GTD HI-Flex – Ano: 2009 – Cor: Preta – Placa: FAB4188 - chassi: 93YKM243H9J265185.
Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05
dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se
propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado
pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob
pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Bertioga, 18/05/2021.

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1115861-18.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Gleidson Teixeira Costa, CPF. 333.744.918-20, que 
AFD Farmácia de Manipulação Ltda., ajuizou uma Ação Procedimento Comum, objetivando declarar a inexistência de débitos referentes aos 
cheques nº 253 e 254 e a baixa dos protestos cambiais. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir -se-ão verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente, 
por extrato, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021.  

Amata S.A.
CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária da Amata S.A., a se realizar no dia 25.09.2021, às 14 horas, 
exclusivamente de forma digital, por meio da plataforma Teams, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ratifi cação da 
celebração, pela companhia, do Acordo de Investimento e Outras Avenças que regula os termos e condições para os novos in-
vestimentos em sua controlada Amata na Cidade S.A.; (ii) Aprovação da celebração, pela companhia, do Acordo de Acionis-
tas e Outras Avenças da Amata na Cidade S.A., que regulará as relações obrigacionais decorrentes da participação acionária 
dos acionistas no capital social da Amata na Cidade S.A.; (iii) Autorização da celebração, pela Florespar Florestal S.A., 
controlada da Companhia, do Instrumento Particular de Acordo Vinculante com a Amata na Cidade S.A., tendo por objeto o 
fornecimento de madeira em toras; (iv) Redução do capital social da APE1 Plantio de Floresta Exótica S.A., por julgá-lo ex-
cessivo; (v) Adequação da remuneração das debêntures emitidas pela Amata na Cidade S.A. e subscritas e integralizadas pela 
Companhia às negociações da captação da subsidiária; (vi) Conversão das debêntures provenientes da 1ª e da 2ª Emissões Pri-
vadas de Debêntures Conversíveis em Ações, emitidas pela Amata na Cidade S.A., subscritas e integralizadas pela Compa-
nhia, em ações ordinárias da Amata na Cidade S.A.; (vii) Conversão em ações ordinárias da Amata na Cidade S.A. de par-
te das debêntures provenientes da 3ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em ações, emitidas pela referida controlada 
e subscritas e integralizadas pela Companhia, bem como a celebração, pela Companhia, do aditamento da escritura da 3ª Emis-
são Privada de Debêntures Conversíveis em Ações fi rmada com a Amata na Cidade S.A. para transformar em perpétuas as 
debêntures que não forem convertidas pela Companhia em ações ordinárias, e implementar os demais ajustes negociados à es-
critura; (viii) Criação de novas classes de ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações PN”); (ix) Conversão de ações 
ordinárias de emissão da Companhia em Ações PN, de cada classe, a critério dos acionistas, na proporção de uma ação ordiná-
ria para cada Ação PN, conforme o caso; (x) Resgate, com o respectivo e posterior cancelamento, da totalidade das Ações PN, 
com a consequente redução do capital social da Companhia, fi cando o pagamento sujeito ao decurso do prazo referido no Arti-
go 174 da Lei 6.404/76; (xi) Alteração do estatuto social da Companhia, de modo a refl etir as deliberações tomadas nos itens 
(viii) a (x), caso aprovadas; e (xii) Aquisição facultativa de debêntures da 2ª e/ou da 3ª Emissões de Debêntures Perpétuas, Con-
versíveis em Ações Ordinárias, Subordinadas, em Série Única, para Colocação Privada, da Companhia, e posterior cancelamento, 
com pagamento em dinheiro e/ou em ativos. Cumpre informar que a assembleia do próximo dia 25.09.2021 ocorrerá apenas de 
forma digital, em razão da imposição de distanciamento social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave pan-
demia causada pelo novo Coronavírus. Deste modo, os senhores acionistas deverão participar remotamente da reunião acessan-
do a plataforma Teams na data e hora acima mencionadas, sendo certo que o link de acesso será disponibilizado por e-mail com 
até 48 horas de antecedência. A Amata solicita que os acionistas ou seus representantes enviem, com antecedência de, pelo 
menos, 24 horas em relação ao horário previsto para o início da assembleia, a documentação contendo prova de identifi cação 
do acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para participar da assembleia geral, ou instrumento de man-
dato daqueles acionistas que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo instrumento de indi-
cação ou eleição do representante legal do acionista signatário da procuração).

São Paulo, 25.08.2021. Atenciosamente. Marise Ribeiro Barroso.
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MotoGP: Quartararo vence na
Inglaterra e dispara no campeonato

PÁGINA 8 QUARTA-FEIRA, 1º DE  SETEMBRO DE 2021

(11) 99653-7522

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

A seleção brasileira masculina
de vôlei começará nesta quarta-fei-
ra (1) a busca pelo 33º título do Sul-
Americano adulto. A equipe do trei-
nador Renan fará o primeiro jogo
na competição contra o Peru, às
19h, em Brasília (DF). O SporTV 2
transmitirá ao vivo. A competição
será disputada em turno único, com
todos os times se enfrentando, e
acontecerá sem público, como es-
tabelecido pelo Decreto 41.913,
de 19 de março de 2021.

Os convocados pelo técnico
Renan para o Sul-Americano são
os levantadores Bruninho e Fer-
nando Cachopa; os opostos Alan e
Aboubacar; os ponteiros Lucare-
lli, João Rafael, Vaccari e Adria-
no; os centrais Lucão, Isac, Flá-
vio e Cledenilson, e os líberos
Thales e Maique.

O treinador Renan comentou
sobre a expectativa para a dispu-
ta da competição classificatória
em solo brasileiro. “O Sul-Ame-
ricano é uma competição im-

portante que classifica para o
Mundial de 2022. Temos algu-
mas seleções que estão um pou-
co atrás no ranking mundial e
uma Argentina que está crescen-
do ano a ano e que é uma das for-
tes candidatas a disputar o título

do Sul-Americano com o Bra-
sil”, analisou Renan.

Uma das caras novas na sele-
ção brasileira, o oposto Abouba-
car que é natural de Brasília, fa-
lou sobre a emoção de disputar
uma competição pelo Brasil na sua

cidade natal. “Estou bastante feliz
porque é um sonho jogar na sele-
ção e disputar um Sul-Americano
em Brasília que é minha casa. In-
felizmente não teremos púbico,
mas é a realização de um sonho. É
uma competição importante para
o Brasil e está sendo uma grande
honra”, disse Aboubacar, que tam-
bém comentou sobre a experiên-
cia na seleção adulta.

“Estou aprendendo muito
com os jogadores e a CT e va-
mos entrar em quadra para ser-
mos campeões. O Brasil sempre
entra nas competições para ser
campeão e esse é o nosso obje-
tivo aqui na minha casa que é Bra-
sília”, garantiu Aboubacar.

Estarão na disputa do Campe-
onato Sul-Americano as seleções
do Brasil, Argentina, Chile, Colôm-
bia e Peru. Esta será a 34ª edição
do Campeonato Sul-Americano
masculino e o Brasil tem 32 títu-
los – a equipe verde e amarela não
disputou a competição em 1964.

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

FIA F3

Collet é quarto na corrida 3 e encerra final de
semana com pontos em todas as provas em Spa
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Novamente com chuva e
pouca visibilidade, os pilotos
da FIA Fórmula 3 disputaram
no domingo (29) a corrida 3,
que fechou a quinta etapa da
temporada 2021 no circuito
belga de Spa-Francorchamps.

Largando da quarta posição,
o brasileiro Caio Collet ficou
perto de conquistar seu ter-
ceiro pódio em seu ano de
estreia na categoria, mas cru-
zou a linha de chegada nova-
mente em quarto, repetindo o
resultado da corrida 2, realiza-
da no sábado (28).

A vitória ficou com o aus-
traliano Jack Doohan, vice-lí-
der do campeonato, que se
aproximou bastante do líder
Dennis Hauger, que teve um fi-
nal de semana complicado em
Spa e marcou poucos pontos,
somando agora 158, contra

133 do rival.
Além dos dois quartos lu-

gares, Collet também marcou
pontos na corrida 1, onde foi
o nono, e encerrou a etapa na
oitava colocação na tabela de
pontos, com o total de 63.

No próximo fim de sema-
na (3 a 5 de setembro), os 30
pilotos da FIA F-3 já voltam à
pista, para a disputa da penúl-
tima rodada tripla no traçado
de Zandvoort, na Holanda.

A corrida 3, neste domin-
go, começou com Safety Car
e teve a disputa de 14 das 17
voltas programadas. Com lar-
gada em movimento, Collet
manteve-se em quarto lugar
durante toda a corrida e ten-
tou em alguns momentos se
aproximar do terceiro colo-
cado, para buscar uma posi-
ção no pódio.

“As condições no final de
semana foram bem difíceis,
com a pista mudando bastante
a cada corrida, o  que torna os
resultados ainda mais impor-
tantes. Mas, precisamos ver
agora os pontos a serem me-
lhorados e trabalhar bastante

para termos um fim de sema-
na ainda melhor em Zandvo-
ort”, completou o paulista de
19 anos.

Nas 15 provas até aqui, Co-
llet já subiu duas vezes ao pó-
dio e somou pontos em oito
provas.

Em uma corrida de recu-
peração, o velocista Vinícius
Rodrigues conquistou na ma-
nhã de segunda-feira (30) a
medalha de prata na corrida
dos 100 metros T63 (ampu-
tados de membros inferiores),
com o tempo de 12s05. Por
apenas um centésimo de dife-
rença o brasileiro não conquis-
tou o ouro, que ficou com
Anton Prokhorov, do Comitê
Paralímpico Russo (CPR),
com a marca de 12s04. O
terceiro lugar ficou com o ale-
mão Leon Schafer (12s55).

Se a largada de Vinícius
Rodrigues tivesse sido um
pouco melhor, ele certamen-
te teria conseguido tirar a di-
ferença de um centésimo
que o separou da medalha
de ouro. Mas o brasileiro
conseguiu se recuperar  ain-

Por um centésimo
 a mais, Vinícius

Rodrigues é prata
nos 100m em Tóquio

da nos primeiros metros, ar-
rancando de um quarto lu-
gar para o segundo, em fi-
nal eletrizante.

Recordista mundial dos
100m da classe T63, com o
tempo de 11s95, Vinícius Ro-
drigues era considerado fa-
vorito para a prova, uma vez
que lidera o ranking da cate-
goria.   Em 2019, ele foi
bronze no Mundial de Du-
bai.

Natural de Maringá (PR),
Vinícius Rodrigues teve uma
perna amputada em decor-
rência de um acidente de
moto que teve aos 19 anos.
A motivação pelo atletismo
veio após a visita que rece-
beu, quando ainda internado,
da velocista Terezinha Gui-
lhermina, também é meda-
lhista paralímpica.

O Brasil conquistou o
segundo ouro no lançamen-
to  de disco na manhã de
segunda-feira (30), na Pa-
ralimpíada de Tóquio (Ja-
pão). Desta vez o feito foi
de Elizabeth Gomes, na dis-
puta feminina da classe F52
(cadeirante). A atleta pau-
lista  ainda quebrou  duas
vezes o próprio  recorde
mundial na modalidade. No
penúltimo lançamento con-
seguiu 17,33 metros, o pri-
meiro recorde, o que já lhe
garantiu o degrau mais alto
do pódio, antes mesmo do
fim da prova. No último
lançamento, bateu novo re-
corde, de 17,62m. Na ma-
drugada de hoje (segunda-
feira),  Claudiney Batista
dos Santos  também fatu-
rou ouro, com a marca
de 45m59 na disputa mas-
culina da classe F56 (cadei-

Elizabeth Gomes é
ouro e bate recorde

mundial no
lançamento de disco

rante),  com a marca
de 45m59.

O lançamento de Eliza-
beth Gomes superou em
mais de 2 metros o da 
ucraniana Iana Lebiedieva,
medalha de prata, com
marca de 15m48. O bron-
ze ficou com outra ucrani-
ana, Zoia Ovsii, que lançou
o disco a 14m37.

Em 1993, quando foi 
diagnosticada com  escle-
rose múltipla, Elizabeth era
jogadora de vôlei. O início
no esporte paralímpico foi
no basquete em cadeiras
de  rodas ,  em San tos
(SP), sua cidade  natal.
Durante os treinos desco-
br iu  o  a t le t i smo.   Em
2019, a atleta conquistou
ouro tanto no Mundial
Dubai, quanto nos Jogos
Parapan-Americanos de
Lima (Peru).
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Elizabeth Gomes

Sul-Americano masculino: Brasil
estreia contra Peru nesta quarta-feira

Alex e Aprilia primeiro pódio

Por Járcio Baldi

Fabio Quartararo venceu o
GP da Inglaterra e disparou na li-
derança do Mundial da MotoGP.
Largando na 3ª posição, o fran-
cês assumiu a ponta já na quinta
volta para abrir uma grande van-
tagem controlando-a até o final
da prova sem maiores dificulda-
des. Fabio tem demonstrado bas-
tante tranquilidade nessa tempo-
rada, em doze provas subiu ao
pódio oito vezes e marcou pon-
tos em todas as etapas até o mo-
mento, um desempenho muito
diferente daquele de 2020, quan-
do perdeu o título para Joan Mir.
“Ainda é cedo para pensar em tí-

tulo, encararei a próxima prova
como a primeira, mas estou des-
frutando desse momento” afir-
mou o vencedor. Fabio, na opi-
nião da maioria do “paddock,” é
o grande favorito para a conquis-
ta do título e agora tem uma van-
tagem de 65 pontos no campeo-
nato sobre o próprio Mir, que fi-
nalizou a prova apenas em 9º. E
não é apenas pela vantagem de
pontos, mas atualmente é o pilo-
to mais rápido e, segundo o atual
campeão, a Yamaha consegue ter
mais aderência que os demais,
mostrando uma grande evolução
em relação à temporada passada.

O segundo posto no pódio
ficou com Alex Rins que teve

uma primeira metade de campe-
onato marcado por várias quedas
e maus resultados. “Tivemos uma
reunião com a equipe, foi uma
palestra motivadora, onde deixei
os pensamentos negativos para
trás e hoje (domingo) consegui
pilotar livremente e desfrutei”.
Rins, que largou da 10ª posição
disse que para lutar por uma vi-
tória teria que ter largado pelo
menos nas duas primeiras filas.

A grande sensação da prova
foi Aleix Espargaró, que conquis-
tou seu primeiro pódio na cate-
goria, numa grande disputa com
a Ducati de Miller na última vol-
ta. “Eu me mantive atrás de Rins
de maneira a poupar os pneus.
No final não tinha quase nada no
pneu traseiro, percebi que Mil-
ler estava próximo e sabia que ele
tentaria me passar, mas guardei
o pneu para a situação de lutar na
última volta, foi uma escolha sá-
bia. Minha moto está melhoran-
do, embora ainda não seja uma
vencedora. Se não tivéssemos
problemas de motor durante a
temporada, poderíamos ter luta-
do para estar entre os 3 primei-
ros, não estamos tão longe. To-
dos estão igualados, exceto o
Fabio” concluiu o espanhol. Foi
o primeiro pódio da marca Apri-

lia desde que retornou ao Mun-
dial. A última vez que a fábrica
italiana havia conquistado um
pódio foi em 2000, também em
terras britânicas.

Marc Márquez não terminou
a prova, caindo logo na primeira
volta e ainda levou consigo o
novato da categoria, Jorge Mar-
tin da Ducati, um erro grave se-
gundo o próprio Márquez. “A pri-
meira coisa que fiz quando a cor-
rida acabou foi pedir desculpas à
equipe dele. Sentei-me com Jor-
ge e pedi desculpas, disse-lhe
que foi totalmente meu erro. Foi
muito ruim porque nós dois tí-
nhamos ritmo para lutar pelo pó-
dio, era a primeira volta e não
havia a necessidade daquela ul-
trapassagem” afirmou o octa-
campeão.

A saída de Viñales da Yamaha
abriu várias alternativas. Morbi-
delli que iria para o time oficial
apenas em 2022, ocupará o as-
sento ainda nessa temporada, as-
sim que estiver recuperado da
cirurgia no joelho. Lin Jarvis,
chefe da equipe confirmou que
existe um acordo, ainda verbal,
com Dovizioso para que ele subs-
titua Morbidelli na Equipe Petro-
nas e seja companheiro de Rossi
até o final desse ano.
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