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Aneel cria nova bandeira tarifária,
e conta de luz fica mais cara
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) anunciou na terça-feira (31) a criação de uma nova bandeira
tarifária na conta de luz, chamada de bandeira de escassez hídrica. A taxa extra será
de R$ 14,20 para cada 100
kilowatt-hora (KWh) consumidos 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

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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Talibãs declaram
Emirado
Islâmico do
Afeganistão
como
nação livre
O Talibã já controla o aeroporto de Cabul. O grupo extremista 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 aeroporto, 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.
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Previsão do Tempo
Quarta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

24º C
13º C

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Enviado na terça-feira
(31) ao Congresso Nacional,
o Projeto da Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2022 des-

tina R$ 2,128 bilhões ao fundo eleitoral, que será usado
pelos partidos na campanha
eleitoral do próximo ano,

Turismo
Compra: 5,14
Venda:
5,33

EURO
Compra: 6,10
Venda:
6,10

Os indicadores de violência
no Brasil, apres entados pelo
Atlas da Violência 2021, confirmam que São Paulo é o estado mais seguro para se viver
no país. O documento divulgado na terça-feira (31) pelo
Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) 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 federação. 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.
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informou o secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto
Culau.
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Adiado por um ano, o censo demográfico de 2022 terá R$ 2 bilhões
de recursos. O valor consta do projeto 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 covid-19.
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Esporte

MotoGP: Quartararo
vence na Inglaterra e
dispara no campeonato
Fabio Quartararo venceu o
GP da Inglaterra e disparou na
liderança do Mundial da MotoGP. Largando na 3ª posição,
o francês assumiu a ponta já
na quinta volta para abrir uma
grande vantagem controlandoa até o final da prova sem maiores dificuldades. Fabio tem
demonstrado bastante tranquilidade nessa temporada, em
doze provas subiu ao pódio
oito vezes e marcou pontos
em todas as etapas até o momento, um desempenho muito diferente daquele de 2020,
quando perdeu o título para
Joan Mir.
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Elizabeth Gomes é ouro e
bate recorde mundial no
lançamento de disco
O Brasil conquistou o segundo ouro no lançamento de
disco na manhã de segundafeira (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-

Collet é quarto na corrida 3 e
encerra final de semana com pontos
em todas as provas em Spa

Noite

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 terceiro pódio em seu ano de estreia
na categoria, mas cruzou a linha de chegada novamente em
quarto, repetindo o resultado
da corrida 2, realizada no sábado (28).
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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, bateu novo recorde, de
17,62m.
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Sul-Americano
masculino: Brasil
estreia contra Peru
nesta quarta-feira

Quar tararo imbativel

Foto/ Dutch Photo Agency

DÓLAR

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

Censo demográfico de 2022
terá 2 bilhões de recursos

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,16
Venda:
5,16
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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 estabelecida 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 vacinados. Quero agradecer
a muitas pessoas que tornaram
essa grande conquista possível”, tuitou a presidente da
Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen.
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Ministério anuncia ações
para ajudar portadores de
doenças raras

Previsão do Orçamento
de 2022 ao fundo eleitoral
é de R$ 2,1 bilhões

Foto/ Motogp

UE diz ter
atingido meta
de vacinar
70% dos
adultos contra
covid-19

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, principal fonte geradora de energia
elétrica no país. De acordo
com o governo federal, é a pior
seca em 91 anos. Com as hidrelétricas operando no limite,
é preciso aumentar a geração
de energia elétrica por meio de
usinas termoelétricas, que têm
custo mais alto.
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A seleção brasileira masculina de vôlei começará nesta 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 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 estabelecido pelo Decreto 41.913, de 19 de março de 2021.
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Despesas básicas das famílias
aumentam 33% em 12 meses
SP ultrapassa marca de
4 milhões de recuperados
da COVID-19
O Estado de São Paulo chegou na segunda (30) ao número de 4.002.107 pessoas que
tiveram a COVID-19 e se recuperaram da doença.
O número total inclui
441.254 pacientes com confirmação de coronavírus que
foram internados e tiveram alta
hospitalar. No decorrer da pandemia, houve 4.255.324 casos
e 145.558 óbitos.

Há ainda 6.308 pacientes
internados em todo o território, 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 dados da pandemia está disponível
no site www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
No aniversário de 111 anos do Sport Club Corinthians Paulista. Vale lembrar que os jogadores Zé Maria e Biro-Biro foram 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 deputado federal (PT do Lula) : Andres Sanchez tem seu nome
imortalizado na atual Arena Corinthians .
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O palmeirense Presidente Jair Bolsonaro não pode se queixar 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, deputados estaduais e federais corinthianos
.
JUSTIÇAS
Nas Justiças Desportivas da Federação Paulista de Futebol e
CBF (ambas presididas pelo são-paulino Marin), vários membros eram corinthianos juramentados
.
(Brasil)
Na Justiça Eleitoral, em 2020 o TSE negou o registro do
Partido Nacional Corinthiano, porque o pedido foi feito fora
dos prazos da lei. A derrota foi de goleada
.
M Í D IA S
Cesar Neto é jornalista desde 1992. Desde 1993 é colunista de política. Sua coluna diária é publicada na imprensa de São
Paulo (Brasil). Na Internet desde 1996, cesarneto.com virou
referência da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta
(Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia
paulista)
.
Twitter @cesarnetoreal

cesar@cesarneto.com
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Levantamento da Federação
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base
no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostrou que
a média de preços das despesas
básicas das famílias, com os
principais alimentos, combustíveis e residência, aumentou 33%
no país, nos últimos 12 meses.
A cesta de despesas básicas
é composta por itens como arroz, feijão-carioca, carnes, frango inteiro, leite longa vida, óleo
de soja, gás de botijão, energia

elétrica residencial, gasolina, etanol, 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 específica, 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 período do ano passado, equivale
agora a quase R$ 27.
Quando se observa a participação das despesas com esses
itens em relação ao total, há variação conforme se consideram as
faixas de renda. A lista de despesas
básicas representa 31,1% do orçamento de quem recebe até dois salários mínimos; 20% do orçamento para quem ganha de dois a dez
salários mínimos; e 11%, na
classe mais alta, com rendimento de 25 salários mínimos.
Entre os estados, o Piauí tem
a cesta mais cara, equivalendo, em

média, a 32% do total das despesas 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 despesas 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 salários 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 instituição entra agora na etapa de
restauro e recuperação do Jardim Francês, que foi integrado
ao projeto de restauro do museu.
A reabertura acontecerá em setembro de 2022 para a celebração do bicentenário da Independência 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 partir de 7 de setembro. Uma celebração de verdade, autêntica, dos
200 anos da nossa independência”, afirmou o Governador.
O projeto prevê a restauração de toda a área construída e
botânica do Jardim Francês,
além da construção de um restaurante 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 intervenções acontecendo simultaneamente: o restauro e ampliação do Edifício Monumento, a reforma do Jardim
Francês, a recuperação do entorno, do Monumento da Independência, da Cripta Imperial
e da Casa do Grito a cargo da
prefeitura, a despoluição do
Córrego do Ipiranga e a criação de uma nova área de lazer
a cargo da Sabesp e a implantação 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 privada – 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 Economia 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 entrada, bilheteria, auditório para
200 pessoas, espaço do educativo, café, loja e sala de exposição temporária.
Já no restauro, estão sendo
realizados reparos em todos os
detalhes da arquitetura, incluindo a fachada, os interiores e
os elementos de marcenaria,
como portas e batentes. Quando reaberto, o Novo Museu do
Ipiranga terá dobrado sua área
total construída, e modernizado 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 intervenções para ser entregue com
total acessibilidade e sustentabilidade. Uma nova iniciativa que

certamente vai deixar o povo
paulista, o povo brasileiro, muito orgulhoso”, pontuou Vahan
Agopyan, reitor da USP.
Programação
No dia 7 de setembro, o
Museu contará com uma programação especial para comemorar o Dia da Independência.
A instituição vai lançar um pocket show gravado por João Bosco 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 inaugurar 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 influenciador digital Ivan Mesquita, divulgados mensalmente nas redes
sociais; e projeções de cinco
obras em fachadas de prédios em
pontos diferentes da cidade, entre os dias 3 e 7 de setembro,
das 19h às 21h.

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, confirmam que São Paulo é o estado
mais seguro para se viver no país.
O documento divulgado na terça-feira (31) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 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 federação. 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 confirmado mais uma vez pelo estudo é que São Paulo permanece 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 habitantes, entre os paulistas o indicador anual fechou em 7,3.
No cenário de violência contra a juventude, grupo populacional apontado pelo relatório
como o de maior risco em todo
o planeta, os números de São
Paulo estão ainda mais expressivos, em comparação com a
média nacional. A taxa brasileira ficou em 45,8 para cada 100
mil habitantes, enquanto que a
paulista foi de 12,5.
Na avaliação dos indicadores 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 historicamente é pioneiro no desenvolvimento e na implantação de políticas públicas em defesa da
mulher, permanece com os menores 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 homicídios de negros do Brasil,
que também é significativamente menor do que a média nacional. 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 específico para esse grupo populacional em todas as delegacias
do estado e uma rede de DDMs
(Delegacia de Defesa da Mulher), 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 ampliar o combate à intolerância e
também determinou que as Divisões Especializadas de Investigações Criminais (Deics) do
Interior passem a investigar crimes relacionados à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, orientação sexual ou identidade de gênero.
Em 9 de agosto, o governador assinou decreto que autoriza
a implantação de Centros de
Apoio Técnico (CAT) em unidades da Polícia Civil para aprimorar o atendimento especializado
de pessoas com deficiência vítimas de violência. O programa
deverá ser desenvolvido com
base nas estatísticas criminais e
será desenvolvido em parceria da
SSP com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Poupatempo atende interessados em
ingressar na rede pública de ensino
Os postos do Poupatempo
em todo o Estado realizam inscrição para matrícula aos interessados em ingressar na rede
pública de ensino. Para ser atendido, 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 cidadão que pretende se matricular
nas escolas públicas de São Paulo. Em 2020, cerca de 600 atendimentos 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 setembro e a solicitação deve ser
feita pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED). Já os
pais daqueles que desejam ingressar na rede pública de ensino podem procurar qualquer escola estadual, diretoria de ensino, ou
agendar atendimento presencial

em qualquer uma das 84 unidades do Poupatempo no Estado.
No dia e horário marcados,
basta comparecer à unidade escolhida com o RG ou a Certidão
de Nascimento e o comprovante de endereço do estudante.
Para os menores de 18 anos é
necessário estar acompanhado
pelo representante legal, devidamente identificado. Para a segurança de todos, o Poupatempo
mantém o reforço nos protocolos 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 Secretaria da Educação –
www.educacao.sp.gov.br. A efetivação da matrícula se dará somente após a entrega dos documentos na escola indicada pela
Secretaria da Educação.
Para informações sobre o Poupatempo, acesse www.poupatempo.
sp.gov.br. E mais detalhes sobre a
matrícula escolar do ano letivo
2022, basta consultar o site da Secretaria Estadual da Educação
(www.educacao.sp.gov.br).

Lembre sempre de lavar as mãos
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Orçamento de 2022 diminui previsão
de déficit primário para R$ 49,6 bi
A revisão para cima das estimativas de arrecadação no
próximo ano fez a equipe econômica diminuir a estimativa
de déficit primário para 2021.
Segundo o projeto do Orçamento do próximo ano, enviado na terça-feira, (31) ao
Congresso Nacional, a meta
de resultado negativo corresponderá a R$ 49,6 bilhões
para o Governo Central –
composto pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e pelo Banco Central.
O déficit será bem menor
que o estipulado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2022, sancionada na semana 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 bilhões 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 contas do governo desconsideran-

do o pagamento dos juros da
dívida pública.
Pandemia
Este será o nono ano seguido em que a União gastará
mais do que arrecadará. Desde 2014, o setor público registra déficits primários. O
Orçamento de 2021 originalmente estipulava que o Governo Central tinha a obrigação 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 arrecadação batendo recorde por
meses seguidos, e a não repetição de gastos relacionados
ao enfrentamento da pandemia de covid-19 fizeram o
governo rever as projeções e
estipular déficit menor que a
meta para este ano. O governo 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 municípios terão superávit de R$ 29,3
bilhões (0,3% do PIB).
A redução da estimativa
de déficit primário foi provocada pela revisão para cima
das receitas para o próximo
ano. A proposta do Orçamento de 2022 prevê receitas líquidas de R$ 1,959 trilhão,
alta de R$ 186,3 bilhões em
relação ao valor estipulado na
LDO. As despesas foram calculadas em R$ 1,646 trilhão,
com alta de R$ 25,5 bilhões
na mesma comparação.
Regra de ouro
A proposta para o Orçamento de 2022 prevê que a
insuficiência da regra de ouro
– espécie de teto para a dívida pública – totalizará R$
105,4 bilhões no próximo
ano. O governo terá de pedir
autorização ao Congresso
para financiar gastos correntes por meio da emissão de
títulos da dívida pública.
Em 2021, a insuficiência
da regra de ouro originalmen-

te estava em R$ 453,72 bilhões. No entanto, tinha caído para R$ 98,43 bilhões no
fim de julho por causa da devolução de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e do aporte do superávit de fundos financeiros
do governo, determinado pela
emenda constitucional que introduziu o novo marco fiscal.
Instituída pelo Artigo 167
da Constituição de 1988, a regra de ouro determina que o
governo não pode endividarse para financiar gastos correntes (como a manutenção
da máquina pública), apenas
para despesas de capital
(como investimento e amortização da dívida pública) ou
para refinanciar a dívida pública.
Nos últimos anos, os sucessivos déficits fiscais têm
posto em risco o cumprimento da norma, o que tem levado o Tesouro a buscar fontes
de recursos para ter dinheiro
em caixa e reduzir a necessidade de emissão de títulos
públicos. (Agencia Brasil)

Aneel cria nova bandeira tarifária,
e conta de luz fica mais cara
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) anunciou na terça-feira (31) a criação de uma nova bandeira tarifária na conta de luz, chamada de bandeira de escassez hídrica. A taxa extra será
de R$ 14,20 para cada 100
kilowatt-hora (KWh) consumidos 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 afeta o nível dos reservatórios das
usinas hidrelétricas, principal
fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o
governo federal, é a pior seca
em 91 anos. Com as hidrelétricas operando no limite, é preciso 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 suficientes para garantir a oferta.
Ainda de acordo com o ministro, as medidas que vêm sendo adotadas até agora estão
surtindo efeito, mas a situação
ainda está longe da normalidade. “Nós estamos em condições melhores do que estávamos no início do mês de agosto. E isso mostra que as medidas estão surtindo efeito, mas
ainda não nos levam à uma situação de normalidade ou
mesmo de conforto, por isso
que nós estamos adotando todas essas demandas”.
Segundo a Aneel, mesmo
com o reajuste recente das bandeiras tarifárias, incluindo a criação do patamar 2 da bandeira
vermelha, em junho, a arrecadação extra para custear o aumento da geração de energia
segue insuficiente. O déficit na
conta de bandeiras tarifárias
está em R$ 5,2 bilhões. Além
disso, o Brasil precisará importar energia de países vizinhos,
ao custo de R$ 8,6 bilhões.
“Nós temos que ter uma geração adicional para enfrentar

a escassez hídrica. Nessa geração adicional está contemplada a importação de energia da
Argentina e do Uruguai, geração termoelétrica adicional”,
explicou André Pepitone, diretor-geral da Aneel, em coletiva
de imprensa para anunciar as
novas medidas.
Todos os consumidores do
mercado cativo das distribuidoras de energia elétrica serão
abrangidos pela nova bandeira
tarifária, com exceção dos moradores de Roraima, único estado que não está interligado ao
Sistema Interligado Nacional
(SIN) e das cerca de 12 milhões de famílias inscritas no
programa Tarifa Social de Energia Elétrica.
Segundo a Aneel, como a
tarifa média da conta é R$ 60
reais a cada a 100 KWh, resultando em uma conta final de
R$ 69,49, no caso da incidência da bandeira vermelha patamar 2 (R$ 9,49), o valor da
conta de luz com a nova bandeira de escassez hídrica ficará, 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 detalhes sobre o Programa de Redução Voluntária de energia elétrica, voltado para os chamados consumidores regulados,
que incluem empresas.
O governo vai pagar um
prêmio de R$ 50 por 100 kWh
reduzido. O patamar de redução é de no mínimo 10%, limitado a 20%. A expectativa da
pasta é obter uma redução média de 15% do consumo. Se
isso ocorrer, a expectativa é reduzir a demanda de energia em
914 megawatt hora (mWh)
médio, volume de energia suficiente 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 final do ano que vem.
Os cidadãos de baixa renda
inscritos na tarifa social também
poderão participar do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do consumo de energia. (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 Congresso Nacional, prevê salário mínimo de R$ 1.169, R$ 22 mais alto
que o valor de R$ 1.147 aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) .
A Constituição determina a
manutenção do poder de compra

do salário mínimo. Tradicionalmente, a equipe econômica usa
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do ano corrente para corrigir o salário mínimo 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 maior, caso a inflação supere a pre-

visão até o fim do ano.
O projeto do Orçamento
teve poucas alterações em relação às estimativas de crescimento 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 Preços ao Consum idor 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 Orçamento prevê que a taxa encerrará 2022 em 6,63% ao ano,
contra projeção de 4,74% ao ano
que constava na LDO.
A previsão para o dólar médio foi mantida em R$ 5,15.
(Agencia Brasil)

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 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 covid-19. O projeto da lei
orçamentária de 2021 previa os

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

Em abril, o então ministro
do Supremo Tribunal Federal
Marco Aurélio Mello concedeu 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 elaborar a pesquisa, o censo poderia ser feito em 2022, com os
trabalhos de preparação começando neste ano.

Após a sanção do Orçamento 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. Atualmente, está em tramitação
outro crédito adicional de R$
35,7 milhões, que elevaria a
verba para R$ 171,3 milhões.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

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 estabelecida 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 vacinados. Quero agradecer a muitas pessoas que tornaram essa grande conquista possível”, tuitou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Em janeiro, a comissão disse que “até o verão de 2021, Estados-membros deveriam ter vacinado um mínimo de 70% da população 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 população adulta, o que significa que pelo menos 255 milhões de pessoas já receberam ou as duas doses das vacinas da Pfizer/BionTech, 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 superaram 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 completamente 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 contra a covid-19. (Agencia Brasil)

Talibãs declaram Emirado
Islâmico do Afeganistão
como nação livre
O Talibã já controla o aeroporto de Cabul. O grupo extremista 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 aeroporto, 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 tráfego aéreo.
O porta-voz do Talibã admitiu pedir ajuda ao Catar ou à Turquia para repor as necessidades técnicas do aeroporto.
“Os últimos soldados americanos saíram do aeroporto de
Cabul e nosso país conseguiu a independência total”, disse Zabihullah Mujahid pelo Twitter.
Último voo
O Pentágono anunciou que o último avião C17 norte-americano 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 presença 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 recusado 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-americano, Antony Blinken.
Ele disse que “menos de 200 norte-americanos” que pretendem 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 comando 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 afegã. (Agencia Brasil)
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Previsão do Orçamento de 2022
ao fundo eleitoral é de R$ 2,1 bi
Ministério anuncia
ações para ajudar
portadores de
doenças raras
O Ministério da Saúde
anunciou ações visando melhorar a preparação de profissionais do Sistema Único
de Saúde (SUS) para reconhecer e encaminhar, de forma adequada, pacientes portadores de doenças raras.
Para tanto, disponibilizará
cursos de formação sobre o
tema, além de incluir, a partir da terça-feira (31) no ConecteSUS, a lista com “todos
os centros de cuidado de doenças 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 estimativas divulgadas pela OMS,
80% dessas doenças têm origem genética.
“Todos somos raros”
“Os raros são uma de nossas prioridades. No fundo,
somos todos raros e precisamos de política pública para
atendermos as pessoas raras,
porque não é tão raro existir pessoas com doenças raras”, afirmou o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
ao defender empenho nas
pesquisas que estudam tais
doenças.
O programa anunciado
nesta terça-feira vai “ampliar as possibilidades de diagnósticos, porque vamos capacitar melhor os profissionais da saúde que estão na
ponta, para fazer o diagnóstico precoce”, afirmou
Queiroga.
Para facilitar a comunicação com a população sobre o
tema, Queiroga anunciou
também a inclusão, na Família 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, Marcelo Queiroga, em solenidade da qual participou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.
Cursos de formação
De acordo com a secretária 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 todas 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-

ponibilizadas pelo próprio
Ministério da Saúde por
meio da plataforma UniverSUS Brasil. A inscrição é gratuita. Com duração de 4 horas e 35 minutos, as aulas tiveram conteúdos produzidos
por meio de parcerias envolvendo a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM); o Conselho Federal de Medicina; a
Sociedade Brasileira de Medicina da Família e a Comunidade; Núcleo Tele Saúde
do Rio Grande do Sul.
“As Ações de Educomunicação em Doenças Raras
constituem um conjunto de
iniciativas que visam à disseminação de informações sobre essas enfermidades, e se
fazem necessárias, uma vez
que, para chegar ao diagnóstico, muitos pacientes consultam até dez médicos de
especialidades diferentes. As
doenças raras são caracterizadas 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”, explica o Ministério da Saúde.
Centros habilitados
Ainda segundo o ministério, a população pode acessar os centros habilitados
para tratamento de doenças
raras por meio do ConecteSUS. “As unidades de saúde
referência estão disponíveis
no aplicativo por geolocalização, 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 acompanhamento médico, de acordo
com cada caso, na atenção
primária, por meio das unidades básicas de saúde, ou na
atenção especializada, em
algum hospital ou serviço de
média e alta complexidades.
“Os hospitais universitários, federais e estaduais,
que são 50 em todo o Brasil,
também possuem serviços
voltados para casos de erros
inatos do metabolismo.
Existem ainda as associações beneficentes e voluntárias, que contam com recursos governamentais e dedicam-se principalmente aos
casos de deficiência intelectual e dismorfologia, que também estão aptos a oferecer
atendimento aos pacientes
com doenças raras”, informou, em nota, o ministério.
A lista com os principais
dados dos centros habilitados para atendimento foi disponibilizada no site do Ministério da Saúde. (Agencia
Brasil)

Enviado na terça-feira (31)
ao Congresso Nacional, o Projeto 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 Ministério 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 tramitação do Ploa no Congresso.
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (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 Especial de Financiamento de Campanhas é formado com recursos
do Orçamento e substitui o financiamento privado de campanhas
eleitorais. O financiamento público passou a vigorar após Supremo Tribunal Federal (STF) declarar 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 Congresso pode elevar o valor durante a
tramitação do Orçamento.
Sem concursos federais há
três anos, o governo pretende

contratar 41,7 mil novos servidores em 2022, informou o secretário 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 Ministério da Educação. Não houve
espaço no orçamento para reajustes, 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 necessidade de “algum concurso” para recompor 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 parcelamento dos precatórios (dívidas
do governo reconhecidas em definitivo pela Justiça) seja aprovado, criando espaço no teto federal de gastos.
“O Orçamento já está muito
apertado, mas tendo algum tipo
de mudança por conta do que
está em discussão sobre o pagamento de precatórios, vão
ser definidas as prioridades
com base no espaço que seria
aberto. Outras discussões serão feitas ao longo do processo orçamentário”, explicou.
(Agencia Brasil)

Governo vai mostrar Brasil que reduz
emissões na COP26, diz ministro
A atuação do Brasil na Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Clima, a
COP26, será pautada na defesa
de que o país trabalha pela sustentabilidade e no combate ao
desmatamento ilegal disse na terça-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 países com a redução da emissão
de carbono na atmosfera.
“Devemos apresentar um
Brasil que faz a sustentabilidade
e que atua realmente combatendo a ilegalidade, um Brasil que
reduz as suas emissões”, disse
o ministro durante audiência pública da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado.
Leite disse que os números
iniciais apontam que o desmatamento em agosto deve ter uma
redução de 30% em relação ao
mesmo mês do ano passado. Os
dados oficiais devem ser divulgados pelo Sistema de Detecção
de Desmatamento em Tempo
Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), na quarta-feira (1°).
Durante a audiência o minis-

tro falou sobre os compromissos 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 desmatamento 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 regulamentação 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 créditos de carbono, é um dos elementos chaves do debate climático.
Para o ministro, caso os mecanismos já estivessem regulamentados, seria mais fácil o país
mostrar que tem uma indústria,
agricultura e produção de energia 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 ponto mais importante é remunerar
quem cuida de floresta”, disse.
Leite disse ainda que o governo tem atuado para reforçar

as ações de combate a incêndios 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 milhões e que, segundo o ministro,
serão contratados temporariamente 740 novos agentes de fiscalização ambiental.
Ele destacou que o ministério tem atuado em conjunto
com a pasta da Justiça e Segurança Pública em ações de inteligência e que a Força Nacional 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 senadores 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 desestruturados pelo governo e que
a má gestão na área de meio ambiente tem prejudicado a imagem do Brasil no exterior.
Para a senadora, o país poderia acenar com metas mais

ambiciosas e que o governo tem
acenado em levar “mesmices”
para a conferência. Ainda de
acordo com a senadora, a postura do governo tem dificultado o
andamento de acordos internacionais, como o que envolve a
União Europeia e o Mercosul.
“Não podemos ser tímidos
nessa proposta”, disse a senadora. “Não estaremos fazendo algo
em desrespeito aos outros países. 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 atenção especial do governo e da
sociedade.
“Esse tema merece de todos
nós o cuidado a busca de um ponto de equilíbrio”, disse. “Estamos nas portas da COP 26 e precisamos recuperar a imagem do
Brasil nessa temática”, acrescentou o senador, que falou em
superar o debate sobre uma falsa dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade.
(Agencia Brasil)

Fux, Lira e Pacheco discutem solução
via Judiciário para precatórios
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Conselho Naci onal de Justiça
(CNJ), Luiz Fux, reuniu-se na
terça-feira (31) com os presidentes da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-AM), para
discutir uma solução com o
crivo do Judiciário para o pagamento de precatórios pelo
governo federal.
Na semana passada, Fux sugeriu uma fórmula que prevê um
teto no orçamento do ano que
vem para o pagamento dos precatórios – dívidas do poder público decorrentes de sentenças
judiciais inapeláveis.
Após o encontro de terçafeira (31), que ocorreu por solicitação 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 próximo orçamento para pagar precatórios ficaria limitado ao valor total desse tipo de dívida em
2016, ano de promulgação da
emenda constitucional do teto
de gastos, corrigido pela inflação – algo em torno de R$ 40
bilhões. Qualquer quantia acima
disso seria parcelado para pagamento em anos posteriores, no
que Fux chamou de “microparcelamento”.
A proposta foi bem recebida
pelo mini stro da economia,
Paulo Guedes, que disse ser
“muito interessante” por limitar o pagamento dos precatórios à variação da inflação,

mesma regra utilizada para todas as demais despesas sujeitas ao teto de gastos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também elogiou
a iniciativa via Judiciário. Ele
disse na segunda-feira (30) que
eventual aumento no valor do
Bolsa Família, por exemplo, depende 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 aumento de 143% no comparativo
com os valores pagos em 2018.
Resolução
A ideia de Fux é regulamentar a questão por meio de uma
resolução do CNJ que possua a
chancela do STF, que seria editada antes que o Congresso aprove alguma outra iniciativa sobre

os precatórios. Na semana passada, o ministro disse que a tendência é que seja considerada
inconstitucional qualquer proposta que postergue “a perder de
vista” os pagamentos.
O tema encontra-se em discussão no Congresso por meio
de uma proposta de emenda
constitucional (PEC) enviada
neste mês pelo governo, que deseja adiar o pagamento de precatórios muito altos, abrindo
espaço no orçamento para outros gastos.
Segundo Guedes, técnicos
da equipe econômica estão discutindo a proposta de Fux em
conjunto com representantes de
todos os Poderes. De acordo
com o ministro da Economia,
uma resolução deve ser divulgada 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-feira (31), mostra que a taxa de homicídios de indígenas cresceu
21,6% na última década. Entre
2009 e 2019, foram registrados 2.074 homicídios de pessoas indígenas, informa a publicação elaborada pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e o Instituto
Jones dos Santos Neves.
Os números apresentados
pelo estudo foram obtidos
principalmente a partir da análise dos dados do Sistema de
Informações sobre a Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (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 mostrou que as taxas de homicídios 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 sobre a violência contra pessoas
com deficiência. Em 2019, foram registrados 7.613 casos de
violências contra pessoas com

deficiência. Esses números consideram as pessoas que apresentavam pelo menos um dos quatro tipos de deficiência – física,
intelectual, visual ou auditiva.
De acordo com o estudo,
foram encontradas taxas elevadas de notificações de violências contra pessoas com deficiência intelectual (36,2 notificações 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 violência 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 doméstica representava mais de
58% das notificações de violência contra pessoas com deficiência. A violência doméstica é ainda maior para as mulheres (61%).
Quanto à faixa etária, de forma geral, a maior concentração de
notificações é para vítimas de 10
a 19 anos, caindo mais ou menos
gradativamente conforme aumenta a idade. Os autores do estudo
destacam que há mais casos notificados de violência contra mulheres (4.540) do que contra homens (2.572), exceto na faixa até
9 anos (293 contra 332).
Já em relação aos tipos de
violência, a negligência/abandono, 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)
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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 segundo trimestre de 2021 e a
consequente queda no desemprego para 14,1% foram puxadas pelas altas na ocupação das regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Segundo os dados trimestrais
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados na terça-feira (31)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego no Sudeste caiu de
15,2% no primeiro trimestre para
14,5% e no Centro-Oeste o indicador passou de 12,5% para 11,6%.
De acordo com a analista da
pesquisa, Adriana Beringuy, houve 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 impulsionada pelo aumento expressivo 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 maior nível desde o início da
pandemia de covid-19. No primeiro trimestre do ano passado, antes da crise sanitária, São Paulo
tinha 58% da população ocupada. No Rio de Janeiro, a taxa de
ocupação subiu 2 pontos
percentuais em relação ao prime
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
A empresa CPM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ/MF nº 26.564.012/000132, 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.

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.

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.

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

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 ratiﬁcação da nomeação dos peritos avaliadores. Nos termos do artigo 8º e artigo 170, §3º, da Lei das S.A., os Sócios
aprovaram e ratiﬁcaram a nomeação dos Srs. Claudinei Correia da Silva, CRC nº 1SP-268597/O-3 e no CPF/MF nº 295.580.86878, 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, ﬁcando 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 uniﬁcado 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, ﬁca 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 ﬁrmam o presente
instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo identiﬁcadas. 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.

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 $ 'UD 7KDQLD 3HUHLUD 7HL[HLUD GH &DUYDOKR &DUGLQ -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR
&HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D :LOOLDQ 1REX\RVKL )XNXKDUD &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH
DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDLR GH  
GHFRUUHQWHGDOLEHUDomRGHFUpGLWR OLPLWH HPFRQWDFRUUHQWHQDJrQFLD(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL63H
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO  &RQWUDWRV %DQFiULRV 5HTXHUHQWH %DQFR ,WDX 6$ 5HTXHULGR 7KLIV 6HUYLFH &HOO $VVLVWHQFLD 7HFQLFD (P
$SDUHOKRV &HOXODUHV /WGD H RXWUR (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
 $ 00 -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;9  %XWDQWm (VWDGR GH 6mR 3DXOR
'UD 0RQLFD /LPD 3HUHLUD QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 7+,)6 6(59,&( &(// $66,67(1&,$ 7(&1,&$ (0
$3$5(/+26 &(/8/$5(6 /7'$ &13-  H 1,/721 )e/,; 6,48(,5$  &3) 
TXH %$1&2 ,7$Ò 81,%$1&2 6$ OKHV DMXL]RX $omR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD
GH 5  MXOKR  GHFRUUHQWH GD &RQWUDWDomR GH &UpGLWR ± *LUR 2SHUDomR &RQWUDWR Q
 (VWDQGR RV UHTXHULGRV H OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH HP 
GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoDP FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV
DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV UHTXHULGRV VHUmR FRQVLGHUDGRV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDDOHL63H
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 021,&$',67$6,QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 723)$6+,21
&$/d$'26(,5(/,&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH$UWHPXV
)XQGRGH,QYHVWLPHQWR(P'LUHLWRV&UHGLWyULRV0XOWLVVHWRULDOQDTXDOWDPEpPpH[HFXWDGR$OHVVDQGUR*RQoDOYHVGH6RX]DSDUD
FREUDQoDGDTXDQWLDGH5UHIHUHQWHDV1RWDV3URPLVVyULDVLGHQWLILFDGDVSHORVQQQQQ
HQ(QFRQWUDQGRVHDH[HFXWDGDHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXH
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Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 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, registrada no Número de Identiﬁcação 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 Sociedades 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, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 (“AGE”), a ﬁm 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 distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser registrada junto à CVM (“Oferta”); (iv) alteração do endereço 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) reﬂetir 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 deﬁnição do preço por ação
ordinária de emissão da Companhia no âmbito da Oferta, das ações preferenciais classes A, B e C de emissão da Companhia 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) autorização para que a administração da Companhia adote todas as medidas necessárias, incluindo, mas não se limitando, à (a) obtenção do registro como emissor de valores mobiliários categoria “A” e do registro da Oferta, ambos perante 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 Oferta. Instruções e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Somente poderão 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 acionista 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 documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, 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 intensiﬁcou medidas de proteção e higienização
de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na AGE. Não obstante, solicita- se que, sendo possível, os acionistas enviem conﬁrmação 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 adicionais 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.
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 Cível,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 comercializados 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]
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.

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 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. 577.907.79834 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 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.

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.

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

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

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.
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 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 representante 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]
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]
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 01501020 - 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) CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. move uma DESAPROPRIAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - DL 3.365/1941 de DESAPROPRIAÇÃO 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 Ellis, n.º 18), Bela Vista,
Município de São Paulo – SP, com 236,74 m², objeto da Matricula nº 60.755 do 1º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, estando referida área
detalhadamente descrita no Memorial Descritivo anexo que faz parte integrante
desta, declarados de utilidade 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
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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) 21716353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento
ao Público: das12h30min às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias,
e x p e d i d o n o s a u t o s d a a ç ã o d e U S U C A P I Ã O, p r o c e s so nº 104477992.2015.8.26.0100 (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, r é u s a u s e n t e s , i n c e r t o s , d e s c o n h e c i d o s ,
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 declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Aurora da Esperança, nº 61,
Ja r d i m A l t o A l e g r e, S ã o Pa u l o - S P, c o m á r e a d e 1 5 1 , 8 8 m ² , c o n t r i bu i n t e n º
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
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QUARTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2021

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 das Mutações do Patrimônio Líquido
31/12/2020
Ativo Circulante
735.021,75 D
Capital Realizado Atualizado
Ações em
Lucros
Capital Subscrito
A realizar Tesouraria
Total
Acumulados
Disponível
448.422,71 D
14.990.412,00 3.691.194,09 (45000,00) (9.508.663,08) 9.127.943,01
Bens numerários
46,53 D Saldos em 31/12/2019
–
–
–
(9.055,77)
(9.055,77)
Banco conta movimento
14.181,83 D Ajuste de Exercícios Anteriores, Mudança de critério contábil (N.E.)
–
13.762,00
–
–
13.762,00
Aplicações financeiras
434.194,35 D Aumento de Capital AGE
Prejuízo
Líquido
do
Exercício
–
–
–
(886.072,18)
(886.072,18)
Créditos
272,51 D
14.990.412,00 3.704.956,09 (45.000,00) (10.403.791,03) 8.246.577,06
Impostos a recuperar
272,51 D Saldos em 31/12/2020
Demonstração do Resultado
Adiantamento
285.232,09 D
31/12/2020
31/12/2020
Adiantamento a funcionários
1.094,44 D
886.072,18 D Despesas financeiras
39.545,60 D
Ativo não circulante
7.774.968,18 D Apuração do resultado do exercício
886.072,18 D (-) Receitas financeiras
54.604,99 C
Investimentos
7.586.000,00 D Despesas operacionais
901.131,57 D Total de apuração do resultado do exercício
886.072,18 D
Participação societária
7.586.000,00 D Despesas administrativas
12.307,66 D
Imobilizado
188.968,18 D Despesas tributárias
727.683,68 D Resultado financeiro:
527.552,18 D Outras
Tangível
Pessoal
161.140,23 D Outras receitas/despesas:
(-) Depreciação acumulada
335.539,50 C
Resultado financeiro líquido
15.059,39 C (=) Total do prejuízo do exercício
886.072,18 D
Intangível
3.044,50 C
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
Total do ativo
8.509.989,93 D
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante
263.412,87 C Das Atividades Operacionais
–
–
(886.072,18) (819.713,94) Das Atividades de Investimentos
Fornecedores
6.000,00 C (+) Lucro Líquido do Exercício
79.321,56 89.438,26 Das Atividades de Financiamentos
Contas a pagar
180.028,09 C (+) Depreciação
65.000,00 (100.000,00)
(806.750,62) (730.275,68) Aquisição de Empréstimos Bancários
Obrigações fiscais e sociais
2.467,89 C (=) Lucro Líquido Ajustado
Aumento de Capital
13.762,00 1.852.505,00
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
9.916,89 C (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante + RLP
78.762,00 1.752.505,00
(111.789,39) (32.737,56) Total das Atividades de Financiamentos
Mútuo
65.000,00 C Adiantamento a Terceiros
(1+2+3) Aumento Líquido de Caixa e
Patrimônio líquido
8.246.577,06 C (=) Total (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo
(835.506,61) 1.008.749,83
(111.789,39) (32.737,56) Equivalentes de Caixa
Capital social
18.695.368,09 C Circulante + RLP
Caixa e Equivalentes de caixa: início do ano 1.283.929,32 275.179,49
Capital social
14.990.412,00 C Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP
(835.506,61) 1.008.749,83
3.000,00 (1.827,09) Variação Ocorrida no Período
3.704.956,09 C Fornecedores
Reserva para futuro aumento capital
448.422,71 1.283.929,32
1.271,40 21.085,16 Caixa e Equivalentes Caixa: no final do ano
Lucros ou prejuízos acumulados
9.517.718,85 D Contas a Pagar
Lucros ou prejuízos do exercicio
886.072,18 D (=) Total Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo
Marcelo da Silva Prado – Presidente
4.271,40 19.258,07
Ações em tesouraria
45.000,00 D Circulante + ELP
Tarcilla Ayres Cassola Rodrigues
(914.268,61) (743.755,17)
Contador – CRC 1SP 307.703/0-4
Total do passivo e patrimônio líquido
8.509.989,93 C Total das Atividades Operacionais

EXITOBANK SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A

CBR 016 Empreendimentos Imobiliários Ltda

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.

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 ﬁrmar todos os
documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do
capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17.08.2021 Sócio: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações - Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

Eco Beach Empreendimento Imobiliário Ltda

CBR 031 Empreendimentos Imobiliários 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 Soﬁsa 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)
SUiWLFDUDWL¿FDomR GRV DWRV FRUUHODWRV GD DGPLQLVWUDomR 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.
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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.

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; Alexandre 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 acionistas 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; Alexandre Wildt Borges. JUCESP nº 394.733/21-6 em 19.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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 m
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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.

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 000326387.2015.8.26.0075 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
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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.

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.
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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.

#

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 Conce
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8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 8º Ofício
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 002269422.2021.8.26.0100. 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 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]
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 Campos Rodrigues,Giuseppe Bianco,Giuseppina Carnevale Bianco, Gustavo de Campos Rodrigues Sadauskas, Guilherme de
Campos Rodrigues Sadauskas,réus ausentes,incertos,desçonhecidos, 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, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[1,2]

Extrato do Instrumento Particular de Rerratiﬁcação de Alteração do Contrato Social para Transformação em Sociedade por Ações
São Paulo, 21.05.2021. Pelo presente instrumento: A. Fincapital Participações S.A., de depositária, com quarenta e oito (48) horas de antecedência da data designada para a
capital fechado, com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 30.318.033/0001-45, JUCESP-NIRE realização da referida Assembleia Geral. § único. O acionista poderá ser representado por
35.300.518.322 (“FINCAPITAL”), neste ato representada por seus Diretores, Alexandre procurador na Assembleia Geral de Acionistas nos termos do §1º do artigo 126 da Lei
Wildt Borges e Bruno Moreira da Gama; B. Alexandre Wildt Borges, brasileiro, 6.404/76, alterada pela Lei 10.303, de 31.10.2001. Artigo 12º. Sem prejuízo das matérias
solteiro, administrador de empresas, RG 13.021.743-3 (DIC-RJ), CPF/ME 739.656.931-15, previstas em lei, a Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao
(daqui em diante denominado “ALEXANDRE”); C. Bruno Moreira da Gama, brasileiro, objeto da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e
casado, engenheiro de produção, RG 17.986.669 (SSP/SP), CPF/ME 165.020.988-60, (daqui desenvolvimento, observadas as competências especíﬁcas dos demais órgãos de
em diante denominado “BRUNO”); e D. Flávio Borges Fortes, brasileiro, separado, administração da Companhia. § 1º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo
engenheiro civil, RG 8.783.506 (SSP/SP), CPF/ME 022.266.888-11, (daqui em diante voto aﬁrmativo da maioria dos acionistas presentes com direito a voto, não computados os
denominado “FLÁVIO” e, em conjunto, e sem distinção, com FINCAPITAL, ALEXANDRE e votos em branco, exceto nos casos em que a lei, este Estatuto Social e/ou, caso existam, os
BRUNO, denominados “Sócios”), todos residentes em São Paulo/SP; Na qualidade de únicos acordos de acionistas averbados nos livros da Companhia e arquivados em sua sede prevejam
sócios da Credihome Finance Participações Ltda.; Resolvem, de comum acordo e na quórum maior de aprovação. § 2º. Dependerão de prévia aprovação por 75% do capital
melhor forma de direito, retiﬁcar e ratiﬁcar o Instrumento Particular de Alteração do votante em Assembleia Geral dos Acionistas as matérias a seguir listadas: a) Alteração e
Contrato Social para Transformação da Sociedade em S/A, de 29.01.2021 e submetida a reforma do Estatuto Social; b) A emissão de ações preferenciais, debêntures, partes
registro na JUCESP em conjunto com o presente instrumento (a “Alteração Contratual de beneﬁciárias e bônus de subscrição; c) A avaliação de bens para formação do capital social. d)
Transformação”), o que fazem de acordo com os seguintes termos e disposições: 1. Os Sócios Suspensão dos direitos de acionistas; e) a aprovação de contas da administração e a
ratiﬁcam a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada deliberação sobre as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia; f) as reorganizações
para S/A de capital fechado, sob a denominação de Credihome Finance Participações societárias ou combinações de negócios, incluindo, sem limitações, a incorporação, fusão,
S.A. (“Companhia”), conforme deliberação aprovada nos termos do item 1 da Alteração cisão, transformação, dissolução, liquidação ou a cessação do estado de liquidação da
Contratual de Transformação. 2.1. Retiﬁcar e ratiﬁcar a deliberação constante no item 2 da Companhia; g) o pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou de falência; h) a alienação,
Alteração Contratual de Transformação, tendo em vista que, dos ativos de propriedade da oneração ou comodato de bens da Companhia, cujo valor em uma única transação ou uma
sócia FINCAPITAL, descritos e avaliados no Anexo I da Alteração Contratual de Transformação série de transações relacionadas seja superior a R$ 15.000.000,00. IV – Da Administração
(i.e., o Laudo de Avaliação): (i) apenas as ações detidas pela FINCAPITAL no capital da da Companhia: Artigo 13º. A administração da Companhia compete à Diretoria, que terão
Credihome Promotora Digital S.A. (qualiﬁcada abaixo), avaliadas em R$ 1.235.006,10, as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores
serão conferidas para ﬁns do aumento e integralização do aumento de capital; e (ii) as ações dispensados de prestar garantia para o exercício de suas funções. § 1º. Todos os membros da
da Fincapital Sociedade de Crédito Direto S.A. (S/A de capital fechado, CNPJ/MF Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio,
39.416.705/0001-20, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP-NIRE permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. § 2º. A Assembleia
35.300.557.611, com sede em São Paulo/SP), avaliadas em R$ 881.296,23, não serão mais Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos administradores, cabendo à
conferidas pela sócia FINCAPITAL ao capital da Companhia, em razão de exigências Diretoria a sua distribuição. V – Da Diretoria: Artigo 14º. A Diretoria será composta por,
formuladas pelo órgão regulador (Banco Central do Brasil) que resultaram na suspensão e no mínimo 3 e, no máximo, 7 Diretores sem designação especíﬁca, acionistas ou não,
arquivamento do pleito de aprovação prévia de modiﬁcação da composição societária da residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, e por esta destituíveis a qualquer tempo. §
Fincapital Sociedade de Crédito Direto S.A., ainda que sem alteração de controle. 2.1.1. 1º. Os Diretores serão eleitos para um mandato uniﬁcado de 2 anos, sendo admitida a
Retiﬁca-se e ratiﬁca-se a deliberação constante do item 2 da Alteração Contratual de reeleição. § 2º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será
Transformação para constar que os Sócios aprovam por unanimidade o aumento no capital deliberada pela Assembleia Geral. § 3º. Em caso de ausência ou impedimento temporário, e
social da Companhia em R$ 4.117.704,00, passando tal capital social de R$ 1.000,00 para desde que não ultrapasse o prazo máximo de 2 meses, os Diretores remanescentes nomearão,
R$ 4.118.704,00, mediante a emissão de 4.117.704 ações ordinárias, nominativas, sem valor por maioria, um Diretor substituto, até que o Diretor impedido ou ausente se restabeleça nas
nominal, totalmente subscritas pela sócia FINCAPITAL, ao preço de emissão global de suas funções. Se o impedimento ou ausência ultrapassar o prazo máximo de 2 meses, os
R$ 4.117.704,00, integralmente destinado à conta de capital social. 2.1.2. Do aumento de Diretores remanescentes deverão convocar a Assembleia Geral, no primeiro dia útil
capital social ora retiﬁcado e ratiﬁcado, (i) o montante de R$ 1.235.006,10 é integralizado, subsequente ao término do prazo em referência, para a eleição do novo Diretor, podendo,
neste ato, mediante a conferência e transferência de titularidade dos valores mobiliários entretanto, o Diretor substituto permanecer no cargo até a investidura do novo Diretor.
abaixo discriminados (“Ativos Credihome Promotora”), pelo valor de avaliação constante no Artigo 15º. Compete à Diretoria, por 2 Diretores, agindo em conjunto, ou por 1 Diretor em
Anexo I da Alteração Contratual de Transformação, e (ii) o saldo de R$ 2.882.697,90 deverá conjunto com 1 procurador da Companhia, nomeado nos termos deste Artigo, a representação
ser integralizado em moeda corrente nacional ou bens até 31.12.2022. O Boletim de ativa e passiva da Companhia e da prática de todos os atos necessários ou convenientes à
Subscrição, retiﬁcado e ratiﬁcado nos termos deste instrumento: Subscritora: Fincapital administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou neste Estatuto
Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 30.318.033/0001-45, Valor total Social. § 1º. A Companhia poderá ser representada por procuradores. As procurações ad
da subscrição: R$ 4.117.704, destinados à conta de capital social. Preço de emissão: negotia serão outorgadas em nome da Companhia, representada por, no mínimo, 2 Diretores
R$ 1,00 por ação. Ações subscritas: 4.117.704 ações ordinárias, nominativas e sem valor agindo em conjunto, devendo especiﬁcar expressamente os poderes conferidos, sendo vedado
nominal. Forma e prazo de integralização: Do valor total da subscrição, o montante de o substabelecimento, e não poderão exceder o prazo de 1 ano, exceção feita às procurações
R$ 1.235.006,10 é integralizado, neste ato, mediante a conferência e transferência de bens ad judicia, para defesa dos interesses da sociedade em juízo ou em procedimentos
avaliados nos termos do artigos 8º e 170, §3º, da Lei 6.404/76. O saldo de R$ 2.882.697,90 administrativos, caso em que poderá ser outorgada por prazo indeterminado. § 2º. Apenas e
deverá ser integralizado em moeda corrente nacional ou bens até 31.12.2022. Observações: tão somente perante órgãos públicos (Secretaria da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica
O boletim de subscrição anterior, ﬁrmado pela Subscritora em razão do Instrumento Particular Federal, Juntas Comerciais, Secretarias de Estado, Prefeituras Municipais, entre outros) e em
de Alteração o Contrato Social para Transformação em S/A, datado de 29/01/2021, é juízo, a representação da Companhia poderá ser feita pela assinatura isolada de 1 Diretor ou
integralmente substituído e cancelado por este Boletim, nos termos da rerratiﬁcação 1 procurador com poderes suﬁcientes para tanto. A possibilidade indicada neste parágrafo
deliberada e aprovada pelos sócios da Emissora, Credihome Finance Participações Ltda. (em deverá constar expressamente do texto da procuração a ser outorgada nos termos do § 1º
transformação). Descrição dos ativos conferidos para integralização do aumento do capital: acima. § 3º. A representação ativa e passiva da Companhia em juízo, para receber citação ou
133.832.359 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Credihome notiﬁcação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá ao Diretor designado pela
Promotora Digital S.A., S/A de capital fechado, CNPJ/MF 04.113.052/0001-25, com seus Diretoria. VI – Do Conselho Fiscal: Artigo 16º. O Conselho Fiscal somente será instalado
atos constitutivos arquivados na JUCESP-NIRE 35.300.180.836, com sede em São Paulo/SP, nos exercícios sociais em que for convocado mediante, solicitação dos acionistas, conforme
avaliadas em R$ 1.235.006,10, conforme o Laudo de Avaliação (Anexo I da Alteração previsto em lei. Artigo 17º. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no
Contratual de Transformação). 2.1.3. Os sócios ALEXANDRE, BRUNO e FLÁVIO ratiﬁcam que mínimo 3 e no máximo 5 membros, e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia
renunciam expressamente a qualquer direito de preferência na subscrição do aumento de Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos previstos em lei.
capital social aprovado nos termos do acima. 2.2. Nos termos do artigo 8º e artigo 170, §3º, § único. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia
da Lei das S.A., os Sócios ratiﬁcam a nomeação dos Srs. Claudinei Correia da Silva, brasileiro, Geral de Acionistas que os eleger. VII – Do Exercício Social e Lucros: Artigo 18º. O
contador, CRC 1SP-268597/O-3 e CPF/MF 295.580.868-78, RG 29411919 (SSP/SP), Roberto exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano,
dos Anjos Andrade, brasileiro, contador, CRC 1SP-278267/O-1 e CPF/MF 070.931.268-71, RG ocasião em que o balanço e as demais demonstrações ﬁnanceiras deverão ser preparados. §
17317394-9 (SSP/SP), e Sergio Venditti, brasileiro, contador, CRC 1SP-124501/O-7 e CPF/MF 1º. O balanço patrimonial e as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia serão anualmente
529.896.748-53, RG 5.667.287 (SSP/SP), todos residentes em São Paulo/SP, (em conjunto, auditados por auditores independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários. § 2º.
“Peritos”), como avaliadores dos Ativos Credihome Promotora conferidos para integralização Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de cinco por cento (5%) para a
do aumento de capital da Companhia. 2.2.1. Ratiﬁca-se igualmente a aprovação dos Sócios (i) constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. § 3º. Os acionistas
do Laudo de Avaliação emitido pelos Peritos, que integra o Anexo I da Alteração Contratual de terão direito a um dividendo anual não cumulativo de, no mínimo, 25% do lucro líquido do
Transformação, bem como este instrumento, e (ii) a incorporação dos Ativos Credihome exercício, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. § 4º. O saldo remanescente, após
Promotora ao patrimônio da Companhia, ﬁcando os administradores autorizados a cumprir as atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de
formalidades legais para a concluir a transferência da respectiva titularidade. 2.3. Permanecem Acionistas, observada a legislação aplicável. § 5º. A Companhia poderá, a qualquer tempo,
inalteradas as participações dos sócios ALEXANDRE, BRUNO e FLÁVIO, no capital da levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender interesses
Companhia, anteriores à presente rerratiﬁcação. As ações da Companhia, após a rerratiﬁcação, societários, inclusive para a distribuição de dividendo intermediários ou antecipados.
ﬁcam assim distribuídas entre os acionistas: Acionista: FINCAPITAL, Ações Ordinárias: Artigo 19º. A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-o ao
4.118.701, Percentual de Participação: 99,99994%; Acionista: ALEXANDRE, Ações dividendo mínimo obrigatório. VIII – Da Liquidação: Artigo 20º. A Companhia será
Ordinárias: 01, Percentual de Participação: 0,00002%; Acionista: BRUNO, Ações liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para
Ordinárias: 01, Percentual de Participação: 0,00002%; Acionista: FLÁVIO, Ações determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. IX – Da Arbitragem: Artigo 21º.
Ordinárias: 01, Percentual de Participação: 0,00002%; Total: Ações Ordinárias: As divergências, conﬂitos, disputas ou controvérsias relacionadas a disputas societárias e às
4.118.704, Percentual de Participação: 100,00%. 3.1. Aprovam o Estatuto Social, o qual, disposições deste Estatuto, sua interpretação, validade, cumprimento e exequibilidade
reformado e consolidado, já levando em consideração as deliberações rerratiﬁcadas por este devem ser resolvidos amigavelmente pelos acionistas, por meio de negociações em boa-fé,
instrumento, passa a vigorar com a seguinte redação: “Estatuto Social da Credihome por um prazo de 30 dias, contados do recebimento da primeira correspondência enviada por
Finance Participações S.A. - I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. qualquer dos acionistas visando resolver a controvérsia. Caso, ao ﬁnal do prazo acima, os
A Companhia constitui-se sob a forma de uma S/A e tem a denominação social de acionistas da Companhia não tenham chegado a um consenso, a disputa deverá ser
Credihome Finance Participações S.A. Artigo 2º. A Companhia tem sede e domicílio submetida à arbitragem, constituindo-se o tribunal arbitral de 3 árbitros, devendo cada
em São Paulo/SP, na Avenida Santo Amaro 48, conjunto 21, Parte, CEP 04506-000, podendo, parte nomear um árbitro de sua conﬁança e estes, em conjunto, o terceiro. Artigo 22º. A
mediante deliberação dos acionistas, manter e encerrar ﬁliais e escritórios em qualquer arbitragem terá sede na Capital do Estado de São Paulo e obedecerá às normas
localidade do país. § único. A Companhia poderá abrir outras ﬁliais, agências, escritórios e estabelecidas no Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior por deliberação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Artigo 23º. A parte que desejar dar início à arbitragem
Assembleia Geral dos Acionistas. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a participação em deverá notiﬁcar a outra parte desta intenção, indicando o nome do primeiro árbitro e o
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia ou acionista. Artigo 4º. objeto do litígio, devendo a outra parte designar o segundo árbitro no prazo de 15 dias,
O prazo de duração da Companhia é indeterminado. II - Do Capital Social: Artigo 5º. O contados a partir do recebimento da referida notiﬁcação. Artigo 24º. Escolhidos os árbitros
capital social da Companhia é de R$ 4.118.704,00, dividido em 4.118.704 ações ordinárias, as partes instarão o procedimento arbitral perante o Centro de Arbitragem e Mediação da
nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º. As ações são indivisíveis perante a Companhia. Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Artigo 25º. Para dirimir as questões oriundas deste
Artigo 7º. A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias da Companhia. III - instrumento de caráter cautelar e executório, ﬁca eleito o Foro da Capital do Estado de São
Das Assembleias Gerais de Acionistas: Artigo 8º. As Assembleias Gerais de Acionistas Paulo, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 4.1.
realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos quatro (4) primeiros meses seguintes ao Ratiﬁcação. Todas as demais deliberações constantes da Alteração Contratual de
encerramento de cada exercício social, a ﬁm de que sejam discutidos os assuntos previstos em Transformação que não tenham sido retiﬁcadas expressamente por este instrumento
lei, sendo que as deliberações deverão ser tomadas por maioria simples dos acionistas, salvo permanecem inalteradas e em vigor, de acordo com seus termos. 4.2. Eleição dos
em relação às matérias que exijam quórum qualiﬁcado nos termos da legislação aplicável em Primeiros Diretores. Os Diretores eleitos por meio da Alteração Contratual de
vigor ou se de outra forma estabelecido neste Estatuto Social. Artigo 9º. As Assembleias Transformação, a saber, os Srs. Alexandre Wildt Borges, Bruno Moreira da Gama e
Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais Flávio Borges Fortes, apresentam novos termos de posse ratiﬁcando os ﬁrmados
assim o exigirem ou quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação aplicável anteriormente, inclusive as declarações as respectivas declarações de desimpedimento, na
exigirem deliberação dos acionistas. Artigo 10º. As Assembleias Gerais, Ordinárias ou forma da lei. E, assim, estando justos e contratados, os Sócios ﬁrmam o presente
Extraordinárias, serão presididas por um dos membros da Diretoria. O secretário da mesa instrumento. São Paulo, 21.05.2021. Sócios: Fincapital Participações S.A. p. Alexandre
deverá ser indicado, dentre os presentes, pelo Presidente da Assembleia. Artigo 11º. Wildt Borges, p. Bruno Moreira da Gama - Diretores, Alexandre Wildt Borges,
Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam Bruno Moreira da Gama, Flávio Borges Fortes. Advogado: Suzi Hong Tiba - OAB/SP
registradas na conta de depósito das ações, aberta em seu nome nos livros da instituição 166.074. JUCESP 368.219/21-5 em 06/08/2021. 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 GERAL: 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
PROlSSIONALCOMPETENTESEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza
DASMERCADORIAS BEMCOMOCOMOSSERVI¼OSPROPOSTOSNOREGULAMENTOINTERNOEAPROVADOSPELOPROlSSIONALNOLAUDOT½CNICO
de vistoria. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais
ESECAS NACIONAISEOUNACIONALIZADAS INCLUSIVEMEDICAMENTOSEMERCADORIASPERIGOSAS INmAM¶VEISOUQUENECESSITEMDE
PRECAU¼»O ESPECIAL  lCANDO A SOCIEDADE RESPONS¶VEL PELA OBTEN¼»O DAS LICEN¼AS NECESS¶RIAS  EXCLUEM SE AS MERCADORIAS
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 deslonamento 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,
INCLUSIVEMEDICAMENTOSEMERCADORIASPERIGOSAS INmAM¶VEISOUQUENECESSITEMDEPRECAU¼»OESPECIAL lCANDOASOCIEDADE
RESPONS¶VELPELAOBTEN¼»ODASLICEN¼ASNECESS¶RIAS EXCLUEM SEASMERCADORIASDENATUREZAAGROPECU¶RIA1.2. Os depósitos
poderão ser recusados se a mercadoria não for tolerada pelo regulamento interno, se não houver espaço para a sua acomodação
EOUSE EMVIRTUDEDASCONDI¼ÊESEMQUEELASEACHAR PUDERDANIlCARASJ¶DEPOSITADAS2. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 2.1.
Procedimento: 2.1.1. .ORECEBIMENTOAEMPRESAFAR¶CONTAREPESARAMERCADORIA REGISTRANDOEMDOCUMENTOESPECÁlCOA
sua quantidade e peso, bem como os serviços a serem efetuados para seu perfeito armazenamento. 2.1.2. A empresa emitirá
RECIBODEDEPÆSITO ESPECIlCANDOOSDADOSDODEPOSITANTEEDAMERCADORIADEPOSITADA BEMCOMOAQUANTIDADEEPESO2.1.3.
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
CONHECIMENTODEDEPÆSITOEWARRANT EMQUECONSTAR»OASDESIGNA¼ÊES PARASUAVALIDADE EIDENTIlCA¼ÊESNOSTERMOSDA
LEGISLA¼»OVIGENTE DEVENDO AMBOS SEREMASSINADOSPORUMlELDEPOSIT¶RIODOARMAZ½MEPORSÆCIODAEMPRESADEPOSIT¶RIA 
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 depositantes 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
PRESTADOS¹SMERCADORIAS APEDIDODODONODOSADIANTAMENTOSFEITOSCOMFRETESESEGURO EDASCOMISSÊESEJUROS QUANDOAS
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./SSEGUROSEEMISSÊES CIRCULA¼»OEEXTIN¼»ODOSTÁTULOSEMITIDOSPELAEMPRESA BEMCOMOOSCASOS
omissos neste regulamento, serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903. TARIFA REMUNERATÓRIA
Serviço

Base de cálculo
Tonelada
M²
“Ad valorem”
Tonelada
Movimentação
M³
Mercadoria não paletizada
Tonelada
M³
Paletização
Paletização de mercadorias
Tonelada
Embalagem ou reebalagem
Por milheiro
Outros serviços
Lonamento e deslonamento de veículos
Por milheiro
6ALORESEXTRAORDIN¶RIOSASEREMCOBRADOSPARAOPERA¼ÊESREALIZADASFORADO
EXPEDIENTEDEFUNCIONAMENTOHM¹SHMDESEGUNDAASEXTAFEIRA
Conferência
Conferência de mercadorias
Hora
Movimentação
Operação de empilhadeira
Hora
JUCESP Nº: 394.725/21-9 em 19/08/2021 – Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin.
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Descrição

Armazenagem

Armazenagem por período de 30 dias ou fração.

Seguro

Seguro contra danos às mercadorias (período de 15 dias)
Mercadoria paletizada

Tarifa R$
54,60
49,14
0,20%
35,15
75,92
70,13
13,50
30,00
780,00
115,00

23,20
25,40
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Alex e Aprilia primeiro pódio
Por Járcio Baldi
Fabio Quartararo venceu o
GP da Inglaterra e disparou na liderança do Mundial da MotoGP.
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 maiores dificuldades. Fabio tem demonstrado bastante tranquilidade nessa temporada, em doze provas subiu ao
pódio oito vezes e marcou pontos em todas as etapas até o momento, um desempenho muito
diferente daquele de 2020, quando perdeu o título para Joan Mir.
“Ainda é cedo para pensar em tí-

tulo, encararei a próxima prova
como a primeira, mas estou desfrutando desse momento” afirmou o vencedor. Fabio, na opinião da maioria do “paddock,” é
o grande favorito para a conquista do título e agora tem uma vantagem de 65 pontos no campeonato sobre o próprio Mir, que finalizou a prova apenas em 9º. E
não é apenas pela vantagem de
pontos, mas atualmente é o piloto 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 campeonato 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 vitória teria que ter largado pelo
menos nas duas primeiras filas.
A grande sensação da prova
foi Aleix Espargaró, que conquistou seu primeiro pódio na categoria, numa grande disputa com
a Ducati de Miller na última volta. “Eu me mantive atrás de Rins
de maneira a poupar os pneus.
No final não tinha quase nada no
pneu traseiro, percebi que Miller estava próximo e sabia que ele
tentaria me passar, mas guardei
o pneu para a situação de lutar na
última volta, foi uma escolha sábia. Minha moto está melhorando, embora ainda não seja uma
vencedora. Se não tivéssemos
problemas de motor durante a
temporada, poderíamos ter lutado para estar entre os 3 primeiros, não estamos tão longe. Todos estão igualados, exceto o
Fabio” concluiu o espanhol. Foi
o primeiro pódio da marca Apri-

lia desde que retornou ao Mundial. 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 Martin da Ducati, um erro grave segundo o próprio Márquez. “A primeira coisa que fiz quando a corrida acabou foi pedir desculpas à
equipe dele. Sentei-me com Jorge e pedi desculpas, disse-lhe
que foi totalmente meu erro. Foi
muito ruim porque nós dois tínhamos ritmo para lutar pelo pódio, era a primeira volta e não
havia a necessidade daquela ultrapassagem” afirmou o octacampeão.
A saída de Viñales da Yamaha
abriu várias alternativas. Morbidelli que iria para o time oficial
apenas em 2022, ocupará o assento ainda nessa temporada, assim que estiver recuperado da
cirurgia no joelho. Lin Jarvis,
chefe da equipe confirmou que
existe um acordo, ainda verbal,
com Dovizioso para que ele substitua Morbidelli na Equipe Petronas e seja companheiro de Rossi
até o final desse ano.

A seleção brasileira masculina
de vôlei começará nesta quarta-feira (1) a busca pelo 33º título do SulAmericano adulto. A equipe do treinador 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 estabelecido pelo Decreto 41.913,
de 19 de março de 2021.
Os convocados pelo técnico
Renan para o Sul-Americano são
os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Alan e
Aboubacar; os ponteiros Lucarelli, João Rafael, Vaccari e Adriano; os centrais Lucão, Isac, Flávio e Cledenilson, e os líberos
Thales e Maique.
O treinador Renan comentou
sobre a expectativa para a disputa da competição classificatória
em solo brasileiro. “O Sul-Americano é uma competição im-
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Sul-Americano masculino: Brasil
estreia contra Peru nesta quarta-feira

portante que classifica para o
Mundial de 2022. Temos algumas seleções que estão um pouco atrás no ranking mundial e
uma Argentina que está crescendo ano a ano e que é uma das fortes candidatas a disputar o título

do Sul-Americano com o Brasil”, analisou Renan.
Uma das caras novas na seleção brasileira, o oposto Aboubacar que é natural de Brasília, falou sobre a emoção de disputar
uma competição pelo Brasil na sua

cidade natal. “Estou bastante feliz
porque é um sonho jogar na seleção e disputar um Sul-Americano
em Brasília que é minha casa. Infelizmente 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 também comentou sobre a experiência na seleção adulta.
“Estou aprendendo muito
com os jogadores e a CT e vamos entrar em quadra para sermos campeões. O Brasil sempre
entra nas competições para ser
campeão e esse é o nosso objetivo aqui na minha casa que é Brasília”, garantiu Aboubacar.
Estarão na disputa do Campeonato Sul-Americano as seleções
do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Esta será a 34ª edição
do Campeonato Sul-Americano
masculino e o Brasil tem 32 títulos – a equipe verde e amarela não
disputou a competição em 1964.

FIA F3

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 terceiro pódio em seu ano de
estreia na categoria, mas cruzou a linha de chegada novamente em quarto, repetindo o
resultado da corrida 2, realizada no sábado (28).
A vitória ficou com o australiano Jack Doohan, vice-líder do campeonato, que se
aproximou bastante do líder
Dennis Hauger, que teve um final de semana complicado em
Spa e marcou poucos pontos,
somando agora 158, contra

133 do rival.
Além dos dois quartos lugares, 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 semana (3 a 5 de setembro), os 30
pilotos da FIA F-3 já voltam à
pista, para a disputa da penúltima rodada tripla no traçado
de Zandvoort, na Holanda.
A corrida 3, neste domingo, começou com Safety Car
e teve a disputa de 14 das 17
voltas programadas. Com largada em movimento, Collet
manteve-se em quarto lugar
durante toda a corrida e tentou em alguns momentos se
aproximar do terceiro colocado, para buscar uma posição no pódio.
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Collet é quarto na corrida 3 e encerra final de
semana com pontos em todas as provas em Spa

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

para termos um fim de semana ainda melhor em Zandvoort”, completou o paulista de
19 anos.
Nas 15 provas até aqui, Collet já subiu duas vezes ao pódio e somou pontos em oito
provas.

Por um centésimo
a mais, Vinícius
Rodrigues é prata
nos 100m em Tóquio
Em uma corrida de recuperação, o velocista Vinícius
Rodrigues conquistou na manhã de segunda-feira (30) a
medalha de prata na corrida
dos 100 metros T63 (amputados de membros inferiores),
com o tempo de 12s05. Por
apenas um centésimo de diferença o brasileiro não conquistou o ouro, que ficou com
Anton Prokhorov, do Comitê
Paralímpico Russo (CPR),
com a marca de 12s04. O
terceiro lugar ficou com o alemão Leon Schafer (12s55).
Se a largada de Vinícius
Rodrigues tivesse sido um
pouco melhor, ele certamente teria conseguido tirar a diferença de um centésimo
que o separou da medalha
de ouro. Mas o brasileiro
conseguiu se recuperar ain-

da nos primeiros metros, arrancando de um quarto lugar para o segundo, em final eletrizante.
Recordista mundial dos
100m da classe T63, com o
tempo de 11s95, Vinícius Rodrigues era considerado favorito para a prova, uma vez
que lidera o ranking da categoria. Em 2019, ele foi
bronze no Mundial de Dubai.
Natural de Maringá (PR),
Vinícius Rodrigues teve uma
perna amputada em decorrência de um acidente de
moto que teve aos 19 anos.
A motivação pelo atletismo
veio após a visita que recebeu, quando ainda internado,
da velocista Terezinha Guilhermina, também é medalhista paralímpica.

Elizabeth Gomes é
ouro e bate recorde
mundial no
lançamento de disco
Foto/ Wander Roberto/CPB
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MotoGP: Quartararo vence na
Inglaterra e dispara no campeonato

Elizabeth Gomes

O Brasil conquistou o
segundo 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 recorde
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, bateu novo recorde, de 17,62m. Na madrugada de hoje (segundafeira), Claudiney Batista
dos Santos também faturou ouro, com a marca
de 45m59 na disputa masculina da classe F56 (cadei-

rante), com a marca
de 45m59.
O lançamento de Elizabeth Gomes superou em
mais de 2 metros o da
ucraniana Iana Lebiedieva,
medalha de prata, com
marca de 15m48. O bronze ficou com outra ucraniana, Zoia Ovsii, que lançou
o disco a 14m37.
Em 1993, quando foi
diagnosticada com esclerose múltipla, Elizabeth era
jogadora de vôlei. O início
no esporte paralímpico foi
no basquete em cadeiras
de rodas, em Santos
(SP), sua cidade natal.
Durante os treinos descobriu o atletismo. Em
2019, a atleta conquistou
ouro tanto no Mundial
Dubai, quanto nos Jogos
Parapan-Americanos de
Lima (Peru).

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.

(11) 99653-7522

