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Câmara reduz de 20% para
15% alíquota de tributação

sobre dividendos

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,18
Venda:       5,18

Turismo
Compra:   5,15
Venda:       5,39

Compra:   6,15
Venda:       6,15

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

14º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

UE precisa
criar força
militar de

reação rápida,
defendem

autoridades
 Autoridades de alto esca-

lão da União Europeia (UE)
pediram aos governos do blo-
co na quinta-feira (2) para
montar uma força militar de
ativação rápida a fim de inter-
vir ao redor do mundo, afir-
mando que a crise no Afeganis-
tão será o catalisador para en-
cerrar anos de inércia.

O principal diplomata do
bloco e seu chefe militar dis-
seram que a UE precisa reagir
a conflitos além de suas fron-
teiras, e que a criação de uma
“força de entrada inicial” de 5
mil soldados é o caminho a
seguir, diminuindo a dependên-
cia dos Estados Unidos.

“A situação no Afeganistão,
no Oriente Médio e no Sahel
mostra que agora é a hora de
agir, começando com a criação
de uma força europeia de rea-
ção rápida, capaz de mostrar o
desejo do bloco de agir como
uma parceira estratégica glo-
bal”, disse o general Claudio
Graziano, presidente do Comi-
tê Militar da UE.

“Quando, senão agora?”, dis-
se ele aos repórteres, enquanto
ministros da Defesa do bloco
se reuniam na Eslovênia para de-
bater as consequências da reti-
rada caótica de militares oci-
dentais do Afeganistão, depois
que o Talibã assumiu o contro-
le do país em 15 de agosto.

Os esforços da UE para cri-
ar essa força estão paralisados
há mais de uma década, apesar
da criação de um sistema de gru-
pos de batalha de mais de 1.500
soldados em 2007, que nunca
foram usados devido a disputas
sobre financiamento e à relutân-
cia em mobilizá-los.

“Às vezes há acontecimen-
tos que catalisam a história,
que criam um avanço, e acho
que o Afeganistão é um desses
casos”, disse o chefe de polí-
tica externa do bloco, Josep
Borrell, na Eslovênia, acres-
centando que uma força de re-
ação rápida deveria ser parte
disso. (Agencia Brasil)
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Esporte

F-4 Akasp: Alberto Otazú conquista
oitava vitória com volta mais rápida
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Alberto Otazú

O piloto Alberto Otazú
(Cardoso Funilaria e Pintura/
Bianchi Automóveis/AVSP/
No Fire Services/Rolley Ball/
Speed Truck/Imab Metalúrgica/
Concept Kart) confirmou o seu
domínio na F-4 da Akasp (As-
sociação de Kart Amador de São
Paulo), ao alcançar na quarta-
feira (01/9) a sua oitava vitória
na temporada, na 21ª etapa dis-
putada no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP).

“Foi uma vitória importan-
te para o campeonato, apesar
de ainda faltar muita coisa.
Estamos construindo uma li-
derança sólida, mas não folga-
da e tranquila, por causa das
características inéditas desta
categoria. Vamos continuar
brigando por mais vitórias até
o final do ano”, comentou Al-
berto Otazú, que venceu de-
pois de 30 giros com 10s464
de vantagem sobre Carlos San-
tana, depois de também garan-

tir a volta mais rápida (43s325).
Após 21 etapas Alberto Ota-

zú em dupla com Rogério Cebo-
la lideram o campeonato com
468 pontos, 22 de vantagem so-
bre Nelson Reple/Igor Mori. Já
no quarto turno, depois de três
corridas Otazú/Cebola também
lideram, com seis pontos de di-
anteira sobre Carlos Santana.

A próxima etapa da F-4 Akasp
será no dia 8 de setembro, novamen-
te no Kartódromo Granja Viana.

O certame de F-4 da Akasp é
disputado com karts Mega dos
próprios pilotos, mas com acer-
tos de chassi fixos, equipados
com motor Honda GX 390, de
18 hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing.

Resultado da 21ª etapa da F-
4 Akasp: 1) Alberto Otazú, 30
voltas em 25min39s640; 2) Car-
los Santana, a 10s464; 3) Otávio
Lotfi, a 15s358; 4) Luiz Reche,
a 16s226; 5) Evandro Coltelli, a
20s766; 6) Emerson Rildo, a

22s663; 7) Heraldo Brasil, a
22s763; 8) Nelson Reple, a
23s707; 9) Eder Ayres, a
24s233; 10) Hélio Bianchi, a
27s001.

Pontuação (Extra-oficial)
Geral da F-4 Akasp depois de 21
etapas: 1) Alberto Otazú/Rogé-
rio Cebola, 468 pontos; 2) Nel-

son Reple/Igor Mori, 446; 3)
Alexandre Albino, 407; 4) Otá-
vio Lotfi, 401; 5) Bruno Bion-
do/Arnaldo Biondo/Emílio Di
Bisceglie, 364; 6) Eder Ayres/
Giovanni Bondança, 354; 7) Luiz
Reche/André Relvas, 350; 8)
Hélio Bianchi/Alberto Otazú,
341; 9) Haroldo Brasil/Saint Cla-

ir, 329; 10) Sérgio Gonçalves/
Dilson Sucupira, 289.

Pontuação (Extra-oficial)
do 4º turno da F-4 Akasp após
3 etapas:  1) Alberto Otazú/
Rogério Cebola, 84; 2) Carlos
Santana, 78; 3) Otávio Lotfi,
76; 4) Nelson Reple/Igor
Mori, 75; 5) Emerson Rildo,
69; 6) Alexandre Albino e
Luiz Reche/André Relvas, 60;
8) Eder Ayres/Giovanni Bon-
dança, 57; 9) Heraldo Brasil/
Saint Clair, 52; 10) Hélio
Bianchi/Alberto Otazú, 48.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Bianchi Automóveis,
Cardoso Funilaria e Pintura,
No Fire Services, Rolley Ball,
Speed Truck, IMAB Metalúrgi-
ca, TS Sports, Autódromo Vir-
tual de São Paulo (AVSP),
Concept Kart. O jovem apoia
as ações da Associação Cruz
Verde, Direção para a Vida e
Rotary Club Ponte Estaiada.
Visite www.akasp.com.br

Felipe Fraga acelera nas 3 Horas de
Nurburgring com equipe AKKA Mercedes AMG

Depois de subir no pódio
pela classe GTE-Am nas 24
Horas de Le Mans, Felipe Fra-
ga disputará as 3 Horas de
Nürburgring neste final de se-
mana, em etapa válida pelo GT
World Challenge Europe. O
piloto oficial de fábrica da
Mercedes vai competir junto
com Raffaele Marciello e Ju-

les Gounon no carro 88 da equi-
pe AKKA Mercedes AMG. O bra-
sileiro substituirá o espanhol
Dani Juncadella, que estará ace-
lerando na DTM.

“Estou muito contente com essa
oportunidade. Trata-se de uma chan-
ce especial de andar em um carro de
ponta e que tem 100% apoio da fá-
brica. Além disso estarei competin-

do junto com outros pilotos extre-
mamente bons. Mal posso esperar
por esse fim de semana em Nurbur-
gring”, diz Fraga, que foi campeão
da Stock Car em 2016.

O piloto brasileiro tem se
destacado bastante no cenário do
automobilismo internacional.
Além do segundo lugar nas 24
Horas de Le Mans, Fraga acumu-

la quatro pódios e três vitórias
seguidas no IMSA em 2021, sen-
do uma em Mid-Ohio e duas em
Watkins Glen. Outro foi desempe-
nho veio com o top-10 nas 24 Ho-
ras de Spa-Francorchamps, de modo
que esse foi seu primeiro desafio
oficial como piloto de fábrica da
Mercedes no final de julho.

As atividades de pista do GT

World Challenge Europe em
Nurburgring começam nesta
sexta-feira (3) com duas ses-
sões de teste, no sábado (4)
ocorre um treino livre e o pré-
classificatório. Já na parte da
manhã do domingo (5) aconte-
ce a classificação e a largada
será às 9h45 da manhã (horá-
rio de Brasília).

A Câmara dos Deputados de-
cidiu na quinta-feira (2) reduzir
de 20% para 15% a alíquota do
Imposto de Renda retido na fon-
te dos lucros e dividendos dis-

tribuídos pelas empresas aos in-
vestidores, tanto para pessoas fí-
sicas quanto para empresas.

A decisão foi tomada após
aprovação do texto-base do Pro-

jeto de Lei (PL) 2337/2021 que
altera as regras do Imposto de
Renda (IR), na noite de quarta-
feira (1°). O texto segue para
apreciação do Senado.  Página 3

A (SIMA), Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambien-
te  publicou na quinta-feira (2)
os documentos para consulta
pública do processo de conces-
são de três parques da capital.
A medida visa dar transparên-
cia e oportunidade para a parti-
cipação popular no projeto que
pretende passar a administração
dos parques Villa-Lobos,
Candido Portinari e Água
Branca à iniciativa privada.

O objetivo da concessão é
ampliar as atividades de lazer,
educação ambiental, esporte,
cultura e turismo dos parques,
bem como revitalizar os equi-
pamentos existentes e instalar
novos atrativos, como anfitea-

tros, restaurantes e cafés.
A medida também permiti-

rá desonerar o Estado dos ser-
viços de vigilância patrimonial,
limpeza e manutenção, que fi-
carão a cargo da concessioná-
ria e serão fiscalizados pela
SIMA. Vale destacar que não
haverá cobrança de ingressos
para entrada nos parques.

A população tem até o dia
3 de outubro para enviar suas
contribuições. Os documentos
ficarão disponíveis no site da
secretaria. Paralelamente, em
setembro, também ocorrerá a
audiência pública no dia 16.
Posteriormente será publicado
o edital no modelo concorrên-
cia internacional.       Página 2

Fux pede responsabilidade
 e respeito institucional

no 7 de setembro
O presidente do Supremo

Tribunal Federal (STF), minis-
tro Luiz Fux, pediu na quinta-
feira (2) responsabilidade cí-
vica e respeito institucional
nas manifestações de rua que
estão programadas para o dia
7 de setembro. Em discurso na

abertura da sessão da Corte,
Fux afirmou que a liberdade de
expressão não comporta vio-
lências e ameaças. 

Segundo Fux, as liberdades
dos cidadãos não são benesses
do Estado, mas conquistas da de-
mocracia brasileira.     Página 6

A produção industrial recuou
1,3% em julho. É o segundo re-
sultado negativo consecutivo,
acumulando com o mês anterior
perda de 1,5%, após alta de 1,2%
em maio. Com a queda de julho,
a produção industrial ficou 2,1%
abaixo do patamar pré-pandemia,
de fevereiro de 2020.

Em relação a julho de 2020,

Indústria recua 1,3% em
julho; abaixo do período

 pré-pandemia
houve avanço de 1,2%, sendo a
11ª taxa positiva consecutiva
nessa comparação. No ano, o
setor registra alta de 11% e, em
12 meses, de 7%. Os números
são da Pesquisa Industrial Men-
sal (PIM), divulgada  na quinta-
feira (2) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).                    Página 3
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A Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente (SIMA)
publicou na quinta-feira (2) os
documentos para consulta pú-
blica do processo de conces-
são de três parques da capital.
A medida visa dar transparên-
cia e oportunidade para a par-
ticipação popular no projeto
que pretende passar a adminis-
tração dos parques Villa-Lo-
bos, Candido Portinari e Água
Branca à iniciativa privada.

O objetivo da concessão é
ampliar as atividades de lazer,
educação ambiental, esporte,
cultura e turismo dos parques,
bem como revitalizar os equi-
pamentos existentes e instalar

novos atrativos, como anfitea-
tros, restaurantes e cafés.

A medida também permiti-
rá desonerar o Estado dos ser-
viços de vigilância patrimoni-
al, limpeza e manutenção, que
ficarão a cargo da concessio-
nária e serão fiscalizados pela
SIMA. Vale destacar que não
haverá cobrança de ingressos
para entrada nos parques.

A população tem até o dia
3 de outubro para enviar suas
contribuições. Os documentos
ficarão disponíveis no site da
secretaria. Paralelamente, em
setembro, também ocorrerá a
audiência pública no dia 16.
Posteriormente será publicado

o edital no modelo concorrên-
cia internacional.O parque da
Água Branca conta com uma
área de 136 mil m² com 70
edificações. Antes da pande-
mia, o local recebia 2,9 mi-
lhões de visitantes por ano.
Localizada na região da Bar-
ra Funda, a área verde conta a
história da evolução das ativi-
dades agrícolas.

A proposta do Estado pre-
vê, entre outras medidas, que
o concessionário mantenha as
características históricas do
parque e requalifique áreas
como o aquário e centro de
educação ambiental, conheci-
do como Museu Geológico.

A iniciativa privada deverá
manter também o espaço de
leitura, a feira de produtos or-
gânicos e as atividades para a
terceira idade.

Os parques Villa-Lobos e
Candido Portinari são vizi-
nhos. Juntos possuem uma área
de 850 mil m² e 33 edifica-
ções. Antes da pandemia, mais
de 11 milhões de pessoas visi-
tavam os espaços anualmente.

Além da requalificação dos
equipamentos existentes, a
concessão prevê também me-
lhorias para o impacto do viá-
rio e implantação de Serviços e
atividades para cultura e lazer
previstas no projeto original.

SP anuncia a criação do 1º Distrito
Turístico do Estado em Olímpia

O Governador João Doria
assinou na quinta-feira (2) o de-
creto que instituiu a criação do
Distrito Turístico de Olímpia, o
primeiro de São Paulo e um mar-
co para o desenvolvimento tu-
rístico da região. O evento acon-
teceu na cidade, após a inaugu-
ração do empreendimento imo-
biliário Solar das Águas.

Na ocasião, também foi
inaugurado o coreto da Praça
Rui Barbosa, um projeto do ar-
quiteto Ruy Ohtake, com recur-
sos de mais de R$ 909 mil do
Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento dos Municípios
Turísticos (Dadetur), da Secre-
taria de Turismo e Viagens.
“Olímpia terá a oportunidade de

coordenar estrategicamente seu
desenvolvimento pelo turismo”,
disse o secretário de Turismo e
Viagens, Vinicius Lummertz.

Ao se tornar um distrito tu-
rístico, o município poderá inves-
tir ainda mais em ações que im-
pulsionem o fluxo do turismo,
gerem emprego e renda por meio
dessa atividade, estimulando o
desenvolvimento de parques te-
máticos, da gastronomia, do trans-
porte e de estruturas de lazer.

Como estância turística,
Olímpia também é conhecida
como a capital nacional do fol-
clore e já recebe, por ano, cerca
de três milhões de visitantes,
podendo duplicar o volume de
turistas em pouco tempo.

O Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Social, entregou tam-
bém na ocasião vouchers do pro-
grama Vale Gás, programa de
transferência de renda que irá
pagar R$ 300 em três parcelas
de R$ 100 para a compra de bo-
tijões de gás de cozinha. Ao to-
tal, esse auxílio beneficiará
1.623 famílias em Olímpia, o
que corresponde a um investi-
mento de mais de R$ 480 mil.

Lançado pelo Governo de SP
em junho, o benefício de trans-
ferência de renda visa responder
às constantes altas de preço do
botijão de gás de cozinha e ga-
rantir a proteção social de mais
de 420 mil famílias em maior

vulnerabilidade nos 645 municí-
pios paulistas, impactando mais
de 2 milhões de pessoas. O pro-
grama é voltado a famílias ca-
dastradas no CadÚnico (sem
Bolsa Família) e com renda per
capita de até R$ 178.

Pelo Fundo Social de São
Paulo, foram distribuídos 800
vouchers do Programa Alimen-
to Solidário para moradores de
Olímpia em situação de vulne-
rabilidade social. Cada cesta do
Programa Alimento Solidário é
composta por arroz, feijão, ma-
carrão, açúcar refinado, sal re-
finado, óleo, leite em pó, extra-
to de tomate, sardinha em óleo,
farinha de mandioca e biscoito
tipo maisena.

O Governo do Estado de
São Paulo, por meio da Secre-
taria de Cultura e Economia
Criativa do Estado, vai destinar
R$ 10,3 milhões da Lei Aldir
Blanc para 97 municípios. De
acordo com a Lei 14.150, de
12 de maio de 2021, a opera-
ção chamada “re-reversão” per-
mitirá que os recursos que não
foram usados pelos contempla-
dos dentro do prazo do ProAC
LAB 2020 sejam aproveitados
no ProAC LAB 2021, que está
com inscrições abertas até 28/
9. A Lei Federal Aldir Blanc, de

Governo de SP destina
R$ 10,3 milhões da Lei Aldir

Blanc para 97 municípios
agosto de 2020, destina recur-
sos para que governos estadu-
ais e municípios promovam a
cultura. No Estado de São Pau-
lo, esses fundos são investidos
no programa de fomento cul-
tural ProAC LAB.

“Os recursos da Lei Aldir
Blanc são federais, mas essa é
uma política pública que vem
sendo operacionalizada, até por
determinação legal, pelos es-
tados e municípios”, afirma o
secretário de Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado de São
Paulo, Sérgio Sá Leitão.

São Paulo recebe mais 1,9 milhão de
doses prontas da vacina do Butantan
O Governo de SP recebeu na

noite de quarta-feira (1º) um
novo lote formado por
1.914.080 milhão de doses
prontas da vacina contra a Co-
vid-19. A chegada foi acompa-
nhada pelo Secretário da Saúde
do Estado de São Paulo, Jean
Gorinchteyn, o Superintendente
da Fundação Butantan, Reinaldo
Sato, e a Coordenadora geral do

Plano Estadual de Imunização
(PEI), Regiane de Paula.

O lote, enviado pela biofar-
macêutica chinesa Sinovac, che-
gou em um voo da companhia
aérea Turkish Airlines por volta
das 20h50 no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos, região me-
tropolitana de São Paulo. A aero-
nave saiu de Pequim (China) e fez
escala em Istambul (Turquia), an-

tes de chegar ao Brasil.
Os imunizantes recebidos

serão alocados no armazém do
Ministério da Saúde e, antes da
liberação ao PNI, serão subme-
tidos ao controle de qualidade do
Butantan.

Nesta semana, o instituto re-
alizou a entrega de lote recorde
com 10 milhões de doses da Co-
ronaVac, totalizando 92,849 mi-

lhões de imunizantes fornecidos
ao Ministério da Saúde desde o
dia 17 de janeiro, quando o uso
emergencial da vacina foi auto-
rizado pela Angência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

A chegada das vacinas pron-
tas para aplicação é resultado de
um encontro entre representan-
tes do Governo de São Paulo,
Instituto Butantan e a Sinovac.

PF faz busca por equipamentos de
exploração sexual infantojuvenil
A Polícia Federal (PF) cum-

priu na quinta-feira, (2) manda-
dos de busca e apreensão para
procurar equipamentos usados
para armazenar e compartilhar
imagens de exploração sexual in-
fantojuvenil nas cidades de Cam-
pinas e Várzea Paulista. Os man-
dados de busca e apreensão fo-

ram expedidos pela Justiça Fede-
ral de Campinas e de Jundiaí.

Segundo a PF, as investiga-
ções começaram com a coope-
ração jurídica internacional e o
Núcleo de Repressão aos Cri-
mes de Ódio e à Pornografia In-
fantil na Internet da Polícia Fe-
deral (NURCOP) foi acionado.

Foram identificados usuários de
redes sociais e de compartilha-
mento que realizaram milhares
de transmissões de arquivos
contendo cenas de pedofilia.

A operação de hoje também
teve como objetivo identificar
outras pessoas que utilizavam
esses meios para repassar o

material ilegal e possíveis ví-
timas do grupo.

As penas previstas no Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te para os crimes de produção,
posse e transmissão desses ar-
quivos ilegais podem, somadas,
chegar a 18 anos de prisão.
(Agência Brasil)

São Paulo lidera ranking das cidades
mais inteligentes e conectadas

O ranking Connected Smart
Cities, criado pela Necta e Ur-
ban Systems, classificou pela
quarta vez São Paulo como a pri-
meira cidade entre as 10 mais
conectadas da região Sudeste, de
cidade com mais de 500 mil ha-
bitantes e, pela 7ª vez consecuti-
va, vencedora na categoria Mobi-
lidade e Acessibilidade. “São Pau-
lo é um ecossistema de inovação
vivo em constante desenvolvi-
mento. Vamos fazer um ambiente
cada vez melhor e mais inteligen-
te para os negócios e, principal-
mente, mais inclusivo e acolhedor
para todas as pessoas, explicou o
prefeito Ricardo Nunes ao jor-
nal Estado de S. Paulo.

Outros destaques que contribu-
íram para a boa colocação da cida-
de estão a criação de três polos tec-
nológicos, o percentual de 4,4% dos
empregos formais no setor de tec-
nologia e 4,5% no setor de educa-
ção. Além disso, uma pesquisa feita
em julho deste ano apontou a capi-
tal como a segunda melhor cidade
da América Latina para empreender.

Esta foi a 7ª edição do
Ranking Connected Smart Citi-
es, criado para a construção de um
panorama dos 677 municípios bra-
sileiros com mais de 50 mil habi-
tantes de acordo com as estimati-
vas do Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatísticas (IBGE). A
ação tem o objetivo de mapear as
cidades com maior potencial de
desenvolvimento no país e, para
isso, conta com uma metodologia
própria de ponderação de indica-
dores, chamada Índice de Quali-
dade Mercadológica.

Foram analisadas 677 cida-
des: 49 com mais de 500 mil
habitantes, 277 com 100 mil a
500 mil habitantes e 351 com 50
mil a 100 mil habitantes. Além de
considerar os indicadores de ci-
dades inteligentes, como tecno-
logia, meio ambiente e sustenta-
bilidade, o ranking avalia concei-
tos de conectividade, investimen-
tos em saneamento, importância
da educação na formação e repro-
dução dos potenciais dos muni-
cípios e sustentabilidade econô-
mica. Esta análise permite com-
parações entre gestões e forne-
ce referências importantes para
a melhoria de políticas públicas,
gerando um impacto positivo na
qualidade de vida da população.

A cidade de São Paulo é o
símbolo nacional de mobilidade
urbana devido a sua variedade de
modais disponibilizada, que vai
de ciclovias a aeroportos, tra-
zendo a liderança neste quesito
nas sete edições do ranking.

A Prefeitura consolidou a

agenda da mobilidade ativa, com
aproveitamento do espaço urba-
no, ampliação da intermodalida-
de e a interface entre os deslo-
camentos a pé e de bicicleta com
o transporte público. O trabalho
vem sendo feito para ampliar as
conexões entre os modais e tem,
cada vez mais, foco nos pedes-
tres, ciclistas e motociclistas,
que são os mais vulneráveis e
precisam de maior proteção e
segurança nas suas viagens.

O incentivo à mobilidade ati-
va também traz ganhos ambien-
tais e de saúde para a população.
A cidade de São Paulo tem hoje
a maior malha cicloviária do
país, com 684 km de extensão.
A Secretaria Municipal de
Transportes (SMT) e a Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego
(CET) continuam trabalhando na
expansão e requalificação da
rede de ciclovias e ciclofaixas.
Atualmente estão em obras 4 km
de novas conexões nas avenidas
Miguel Conejo e João Paulo I.

O Plano de Metas 2021-
2024 prevê a criação de mais
300 km de novas estruturas ci-
cloviárias. No final de julho, fo-
ram entregues as propostas para
duas concorrências que, juntas,
somam mais 48 km de novas
conexões. Desde o lançamento

do Plano Cicloviário, em de-
zembro de 2019, foram entre-
gues 181 km de novas vias para
ciclistas. Também foram requa-
lificados 321 km da malha exis-
tente, com a troca do pavimento
e a implantação do novo padrão
de sinalização, com aplicação da
tinta vermelha na aproximação
com os cruzamentos, além da
instalação de tachões a cada
metro, para aumentar a seguran-
ça dos ciclistas.

Uma cidade inteligente tam-
bém é aquela que cria espaços
de convivência democráticos e
acessíveis. A Prefeitura tem di-
versas iniciativas nesse sentido,
como a consolidação do Manu-
al de Desenho Urbano e Obras
Viárias – que servirá como guia
para a execução de obras no es-
paço viário da cidade, garantin-
do a acessibilidade, a segurança
e o bem-estar de todos os usuá-
rios desses espaços públicos.

A capital também se destaca
por sua inovação, por ter sido uma
das primeiras a implementar o Bi-
lhete Único, permitindo o pagamen-
to via Pix, no uso de semáforos in-
teligentes para o ordenamento do
trânsito e por suas ciclovias. Além
disso, o município conta com uma
frota com quase 10 mil veículos de
baixa emissão de poluentes.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador André Santos (Republicanos ex-PRB) tá vivendo sua

2ª (a 1ª é ser verdadeiro cristão) maior missão na vida : estar
vice-líder do Ricardo Nunes (MDB)

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) tá agradecendo a DEUS o livramento

das suas filhas, que podiam estar no carro que as levaria pra esco-
la e sofreu tentativa de assalto

.
ASSEMBLEIA
Ex-deputado e ex-presidente Fernando Capez (PSDB do João

Doria) - hoje no comando do Procom SP - está candidato a depu-
tado pra Câmara Federal 2022

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB que desceu do muro e trouxe o ex-Presi-

dente FHC) segue investindo na imagem de um ‘liberal de cen-
tro’ que agrega às direitas não radicais

.
CONGRESSO (Brasil)
Pra deputada (SP) Renata Abreu, role o que rolar no novo

Código Eleitoral, as reformas devem ajudar o seu Podemos (ex-
PTN) nas próximas eleições 2022

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Faltando 5 dias pro Presidente Bolsonaro (ainda sem partido)

deitar e rolar no 7 Setembro em São Paulo, ele sabe que vai ser
uma hiper-mega concentração

.
PARTIDOS (Brasil)
Entidades como Febraban e Fiesp são mais partidos políticos

que muitos deles, no sentido de ter sinergia pra enfrentar os pós
pandemia do vírus Covid 19

.
JUSTIÇAS (Brasil)
É quase incrível que no Senado tem quem não queira aprovar

o nome de André Mendonça pro Supremo, por ser o tal ‘terrivel-
mente cristão’ do Bolsonaro

.
HISTÓRIAS
Há 90 nascia Paulo Salim Maluf, que foi prefeito paulistano,

governador paulista e deputado federal (SP), sempre pelo partido
Arena (hoje Progressistas)

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista desde 1992. Desde 1993 é colunista

de política. Sua coluna diária é publicada na imprensa de São Paulo
(Brasil). Via Internet desde 1996,  cesarneto.com  é referência
da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara pau-
listana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)

.
Twitter  @cesarnetoreal



Câmara reduz de 20% para 15%
alíquota de tributação sobre dividendos
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OMS: demência deverá
afetar 139 milhões de

pessoas em 2050
A demência, sétima causa de mortes no mundo em 2019, afeta

55 milhões de pessoas, número que deve aumentar para os 139
milhões em 2050, alertou na quinta-feira a Organização Mundial
da Saúde (OMS).

“Apenas um quarto dos países de todo o mundo tem uma política,
uma estratégia ou um plano nacional para apoiar as pessoas com de-
mência e suas famílias”, diz o relatório da OMS, divulgado na quarta-
feira (2), que analisa a resposta global de saúde pública à demência.

Segundo a organização, com sede em Genebra, apesar de cerca
de metade desses países se situar na Europa, muitos planos e
estratégias nacionais para a demência necessitam ser atualiza-
dos e renovados por parte dos respectivos governos.

A demência é uma síndrome geralmente de natureza crónica
ou progressiva, que leva à deterioração da função cognitiva - a
capacidade de processar o pensamento - além do esperado, em
circunstâncias normais de envelhecimento.

Resultante de lesões ou de doenças que afetam o cérebro,
como o Alzheimer, essa condição atinge a memória, o pensa-
mento, a orientação, a compreensão, a capacidade de aprendiza-
gem e a linguagem, entre outras funções.

Segundo o relatório da OMS, o número de pessoas com demência
cresce em todo o mundo, estimando-se que atualmente 55 milhões de
pessoas com mais de 65 anos sofram da síndrome, valor que deve au-
mentar para 78 milhões em 2030 e para os 139 milhões em 2050.

Com mais de 14 milhões, a Europa é a segunda região do
mundo com maior número de pessoas com demência, atrás da
região do Pacífico Ocidental (20,1 milhões).

“O crescimento populacional e a maior longevidade, combi-
nados com o aumento de certos fatores de risco de demência,
levaram a um crescimento dramático do número de mortes cau-
sadas pela síndrome nos últimos 20 anos. Em 2019, 1,6 milhão
de mortes ocorreram em todo o mundo devido à demência, tor-
nando-se a sétima causa de morte”, destaca o documento.

O relatório alerta ainda que as pessoas com doenças neuroló-
gicas, incluindo demência, são mais vulneráveis à infecção pelo
vírus SARS-CoV-2, correndo maior risco de internações prolon-
gadas e de sofrerem uma forma grave de covid-19 e de morte.

De acordo com a OMS, é urgente reforçar o apoio a nível
nacional, tanto às pessoas com demência, que precisam de cui-
dados primários e especializados de saúde, de serviços sociais,
de reabilitação e de cuidados a longo prazo e paliativos, quanto
no apoio aos seus cuidadores formais e informais.

“Em países de rendimento médio e baixo, a maioria dos custos
do tratamento da demência é atribuída aos cuidados informais (65%).
Em países mais ricos, os custos informais e de assistência social
chegam a aproximadamente 40% cada um”, afirma o relatório.

Em 2019, os cuidadores, em sua maioria membros da família, gasta-
vam, em média, cinco horas por dia no apoio às pessoas de quem cuida-
vam, sendo cerca de 70% desse acompanhamento feito por mulheres.

“Dada a pressão financeira, social e psicológica enfrentada
pelos cuidadores, o acesso à informação, formação e serviços,
bem como o apoio social e financeiro, é particularmente impor-
tante. Atualmente, 75% dos países relatam que oferecem algum
nível de apoio aos cuidadores, embora, novamente, esses sejam
principalmente países de alto rendimento”, indica.

Segundo a OMS, uma série de ensaios clínicos malsucedi-
dos para o tratamento da demência e os elevados custos de pes-
quisa e desenvolvimento levaram ao “declínio do interesse em
desenvolver novos esforços” científicos na área.

“No entanto, houve um aumento recente no financiamento de
pesquisas sobre demência, principalmente em países de alto ren-
dimento, como o Canadá, o Reino Unido e os Estados Unidos.
Este último aumentou seu investimento anual na pesquisa da do-
ença de Alzheimer de US$ 631 milhões em 2015 para cerca de
US$ 2,8 bilhões em 2020”, informou a organização.

Este relatório sobre a situação global da doença faz um ba-
lanço do progresso feito para atingir as metas globais de 2025
estabelecidas no Plano de Ação Global para a Demência da OMS,
publicado em 2017. (Agencia Brasil)

Inundações históricas em
Nova York e Nova Jersey

deixam nove mortos
Inundações causaram a morte de pelo menos nove pessoas, arras-

taram carros, submergiram linhas do metrô e impediram voos nos
estados norte-americanos de Nova York e Nova Jersey, enquanto os
resquícios do Furacão Ida provocavam chuvas torrenciais na área.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, descreveu as inundações e
o clima na noite da quarta-feira (1º) como um “evento histórico sobre o
clima”, e o Serviço Nacional do Clima emitiu um alerta de emergência
de inundação e raios para a cidade de Nova York pela primeira vez.

Os esforços de recuperação para reativar os sistemas de trans-
porte, que atendem a milhões de moradores da área metropolitana
densamente habitada, já estavam em andamento na quinta-feira.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, pediu
aos usuários do transporte interurbano que ficassem em casa.
Pediu também paciência para um restabelecimento completo dos
trens, depois que o serviço foi suspenso na maior parte da área,
deixando muitos ilhados de madrugada.

“Esta vai para o livro dos recordes”, disse Hochul à CNN.
A tempestade provocou “taxas de chuva extremas”, de 5 a 7,6

centímetros por hora, ao longo do corredor que vai da Filadélfia
à cidade de Nova York, informou o Serviço Nacional do Clima.

O metrô de Nova York continuava “extremamente limitado” na
manhã de quinta-feira, disse a Agência Metropolitana de Trânsito
(MTA). Janno Lieber presidente interino e CEO da MTA, afirmou
à imprensa que o serviço total só será restaurado no fim do dia.

O Serviço Ferroviário de Long Island, também administrado pela
MTA, disse que as operações foram restabelecidas na maior parte
dos terminais, mas que os usuários do transporte interurbano devem
se preparar para atrasos de até 30 minutos em toda a malha viária.

Imagens publicadas em redes sociais de madrugada mostraram
água jorrando em plataformas e trens do metrô, e socorristas reti-
rando pessoas do sistema, disse Lieber em um comunicado.

Pelo menos uma pessoa morreu na inundação em Passaic,
uma cidade de Nova Jersey, informou o prefeito Hector Lora.

A rede NBC, de Nova York, noticiou que mais uma pessoa
morreu em Nova Jersey e sete na cidade de Nova York, incluindo
um menino de dois anos. A mídia local relatou que pessoas fica-
ram presas nos sótãos, porque a tempestade fez a água subir por
toda a metrópole. Os governadores de Nova York e Nova Jersey
declararam estado de emergência. (Agencia Brasil)

A Câmara dos Deputados
decidiu na quinta-feira (2) re-
duzir de 20% para 15% a alí-
quota do Imposto de Renda re-
tido na fonte dos lucros e di-
videndos distribuídos pelas
empresas aos investidores,
tanto para pessoas f ísicas
quanto para empresas.

A decisão foi tomada após
aprovação do texto-base do Pro-
jeto de Lei (PL) 2337/2021 que
altera as regras do Imposto de
Renda (IR), na noite de quarta-
feira (1°). O texto segue para
apreciação do Senado.

A mudança foi aprovada du-
rante a votação de destaques ao
texto. Foram 319 votos favorá-
veis à redução, 140 contrários e

duas abstenções. Desde a meta-
de da década de 1990, as pesso-
as físicas estão isentas da tribu-
tação de lucros e dividendos, que
são a parcela dos lucros de uma
empresa distribuída aos acionis-
tas. O texto-base da proposta
previa a tributação de 20% dos
dividendos.

O texto diz ainda que nos
fundos de investimento em
ações ficam de fora da cobrança
da alíquota sobre lucros e divi-
dendos. Este foi o único desta-
que aprovado nesta quinta-feira.

Imposto de renda
O texto-base foi aprovado

por 398 votos a favor e 77 votos
contra. Além da taxação de lu-

cros e dividendos, a proposta
prevê corte de 7% na alíquota do
IR para empresas, que cai de
15% para 8%.

Para pessoas físicas, a refor-
ma do IR atualizará a tabela atu-
al. Trabalhadores formais que
recebem até R$ 2,5 mil de salá-
rio mensal estariam isentos de
qualquer contribuição. O limite
para isenção do IR atualmente é
de R$ 1,9 mil. A nova tabela, de
acordo com o governo federal,
isentará 5,6 milhões de contri-
buintes.

Na proposta, todas as faixas
salariais tributáveis terão dimi-
nuição de impostos. Trabalhado-
res formais com renda mensal
acima de R$ 2,5 mil que opta-

rem pela declaração simplifica-
da terão a possibilidade de aba-
ter 20% do IR, com limite má-
ximo de R$ 10.563,60.

Segundo o relator, o depu-
tado Celso Sabino (PSDB-PA),
apesar da redução de impostos,
não haverá queda na arrecada-
ção dos estados e municípios,
já que outros mecanismos de
compensação estão previstos
no projeto.

O projeto segue agora para
análise do Senado. Caso seja
aprovado na outra casa ele vai
à sanção presidencial. De acor-
do com o texto, as novas regras
começam a valer a partir de 1°
de janeiro de 2022. (Agencia
Brasil)

Indústria recua 1,3% em julho;
abaixo do período pré-pandemia
A produção industrial recuou

1,3% em julho. É o segundo re-
sultado negativo consecutivo,
acumulando com o mês anteri-
or perda de 1,5%, após alta de
1,2% em maio. Com a queda de
julho, a produção industrial fi-
cou 2,1% abaixo do patamar pré-
pandemia, de fevereiro de 2020.

Em relação a julho de 2020,
houve avanço de 1,2%, sendo a
11ª taxa positiva consecutiva nes-
sa comparação. No ano, o setor
registra alta de 11% e, em 12
meses, de 7%. Os números são
da Pesquisa Industrial Mensal
(PIM), divulgada  na quinta-feira
(2) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Para o gerente da pesquisa,
André Macedo, em linhas gerais,
o comportamento de julho não
é muito diferente do que já vem
sendo observado ao longo do
ano. Dos sete meses, houve que-
da em cinco. Macedo acrescen-
tou que o resultado continua re-
lacionado aos efeitos da pande-
mia da covid-19.

Segundo o gerente, em janei-
ro de 2021, a produção industri-
al chegou a ficar 3,5% acima do
patamar pré-pandemia, mas de-
pois desse mês, ainda no início
do ano, houve fechamento e res-
trições sanitárias maiores em
determinadas localidades que afe-
taram o processo de produção.

“Com o avanço da vacinação
e a flexibilização das restrições,
a produção industrial agora sen-
te os efeitos do encarecimento

do custo e do desarranjo de toda
cadeia produtiva”, afirmou.

A pesquisa mostrou também
que a demanda doméstica provo-
cou efeitos no resultado. A que-
da de 10,2% do setor de bebi-
das, foi uma das influências ne-
gativas mais importantes da pro-
dução industrial de julho. O re-
cuo deste setor no mês, inter-
rompeu três meses de altas con-
secutivas, quando acumulou
11,7%. O setor de produtos ali-
mentícios registrou retração de
1,8% e foi mais um que pressi-
onou o resultado. Esta foi a se-
gunda queda seguida, acumulan-
do perda de 3,8%.

“Há dificuldade das pessoas
em obter emprego, com um con-
tingente importante fora do mer-
cado de trabalho, a precarização
do emprego e a retração na massa
de rendimento, como mostrou a
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) Contínua,
divulgada na terça-feira (31) pelo
IBGE”, disse o gerente.

Macedo destacou ainda a
contribuição do processo infla-
cionário que vem diminuindo a
renda das famílias e o consumo
no dia a dia, comprovado pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), di-
vulgado no dia 10 de agosto pelo
IBGE. “O resultado da indústria
está no escopo dos resultados de
renda, emprego e inflação mos-
trado pelas demais pesquisas”,
completou.

O resultado sofreu impactos

negativos importantes dos seto-
res de veículos automotores,
reboques e carrocerias (-2,8%),
de máquinas e equipamentos (-
4,0%), de outros equipamentos
de transporte (-15,6%) e de in-
dústrias extrativas (-1,2%). No
sentido contrário, entre as sete
atividades com crescimento na
produção, coque, produtos deri-
vados do petróleo e biocombus-
tíveis registraram alta de 2,8%,
provocando o principal impacto
positivo. Esse é o terceiro mês
seguido de elevação com acu-
mulado de 10,2% de alta no pe-
ríodo.

Categorias
A retração de julho atingiu

duas das quatro grandes catego-
rias econômicas e 19 dos 26 ra-
mos pesquisados. Bens de con-
sumo duráveis registrou queda
de 2,7%, sendo o sétimo mês
seguido de recuo, acumulando
perda de 23,4% no período.

Além disso, bens intermediá-
rios caíram 0,6%, somando queda
de 3,2% em quatro meses conse-
cutivos. Já os setores de bens de
capital (0,3%) e de bens de consu-
mo semi e não-duráveis (0,2%) ti-
veram resultados positivos. No pri-
meiro setor, foi a quarta expansão
seguida acumulando alta de 5,9%
no período; já o segundo setor
devolveu pequena parte do recuo
de 1,7% em junho.

Comparação
Em relação a julho de 2020,

a produção industrial aumentou
1,2%, com resultados positivos
em duas das quatro grandes ca-
tegorias econômicas, 14 dos 26
ramos, 46 dos 79 grupos e
54,4% dos 805 produtos pesqui-
sados.

O IBGE destacou que julho
de 2021 teve um dia útil a me-
nos que o mesmo mês em 2020.
Foram 22 contra 23. As princi-
pais influências positivas entre
as atividades foram veículos au-
tomotores, reboques e carroce-
rias (21,2%), metalurgia
(24,8%) e máquinas e equipa-
mentos (26,2%).

Nas doze atividades que re-
cuaram, a influência negativa
mais intensa ficou por conta
de produtos alimentícios (-
10,3%). “Entre as contribui-
ções negativas, destacam-se
os ramos de bebidas (-15,2%),
de indústrias extrativas (-
2,7%), de móveis (-14,4%),
de perfumaria, sabões, produ-
tos de limpeza e de higiene
pessoal (-9,8%), de equipa-
mentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos (-7,1%) e
de máquinas, aparelhos e mate-
riais” indicou a pesquisa.

Na visão do gerente, em
grande medida, essas taxas se
devem à baixa base de compara-
ção, uma vez que a produção in-
dustrial foi muito afetada em
2020 pelo isolamento social
para conter a pandemia de covid-
19 e atingiu patamares negativos
históricos. (Agencia Brasil)

Pix Saque e Pix Troco estarão
disponíveis a partir de 29 de novembro

A partir de 29 de novembro,
os clientes poderão usar o Pix,
sistema de pagamento instantâ-
neo desenvolvido pelo Banco
Central (BC), para sacar dinhei-
ro e receber troco em espécie
em estabelecimentos comerci-
ais e outros lugares de circula-
ção pública. A data foi anuncia-
da na quinta-feira (2) pelo órgão.

No Pix Saque, o cliente po-
derá fazer saques em qualquer
ponto que ofertar o serviço,
como comércios e caixas ele-
trônicos, tanto em terminais
compartilhados como da própria
instituição financeira. Nessa
modalidade, o correntista apon-
tará a câmera do celular para um
código QR (versão avançada do
código de barras), fará um Pix
para o estabelecimento ou para

a instituição financeira e retira-
rá o dinheiro na boca do caixa.

O Pix Troco permite o saque
durante o pagamento de uma
compra. O cliente fará um Pix
equivalente à soma da compra e
do saque e receberá a diferença
como troco em espécie. O ex-
trato do cliente especificará a
parcela destinada à compra e a
quantia sacada como troco.

Nas duas modalidades, as
transações serão limitadas a R$
500 durante o dia e a R$ 100
entre as 20h e as 6h. No entan-
to, os ofertantes desses produ-
tos poderão definir limites mais
baixos, baseados no perfil do
cliente, na localização, no horá-
rio da operação e nos critérios
de segurança. Segundo o BC, a
oferta dos dois novos serviços

será opcional.
Não haverá cobrança para

pessoas naturais (pessoas físi-
cas e microempreendedores in-
dividuais) para até oito transa-
ções mensais. O comércio que
oferecer as duas opções recebe-
rá, da instituição financeira do
usuário sacador, de R$ 0,25 a
R$ 0,95 por transação, depen-
dendo da negociação com os
bancos e as demais instituições.

O Pix Saque e o Pix Troco
foram aprovados no último dia
24 pela Diretoria Colegiada do
Banco Central. Em nota, o BC
informou que os novos serviços
“têm potencial para trazer bene-
fícios para toda a sociedade”.
Tanto para cidadãos, como para
comerciantes, pequenos empre-
sários e para o próprio sistema

financeiro.
“A oferta do serviço dimi-

nuirá os custos dos estabeleci-
mentos com gestão de numerá-
rio, como aqueles relacionados
à segurança e aos depósitos,
além de possibilitar que os es-
tabelecimentos ganhem mais vi-
sibilidade para seus produtos e
serviços, num efeito vitrine”,
informou o Banco Central.

“Para o Sistema Financeiro
Nacional (SFN), as melhorias re-
presentam um incentivo constan-
te à digitalização e à redução de
custos nas operações, e ainda es-
timula a competição, ao facilitar
a oferta de serviço de saque por
fintechs e instituições digitais,
nivelando condições concorrenci-
ais”, acrescentou a autoridade
monetária. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Pré-sal: começa produção de volumes
excedentes no Campo de Búzios

A produção dos volumes ex-
cedentes da cessão onerosa do
Campo de Búzios, localizado no
pré-sal da Bacia de Santos, teve
início na quarta-feira (1º), em re-
gime de partilha de produção. Se-
gundo a Pré-Sal Petróleo (PPSA),
gestora do contrato de partilha de
produção, a atividade ocorrerá de
forma coparticipada com o con-
trato de cessão onerosa.

Isso dará à União direito a
uma parcela da produção de Bú-
zios pelos próximos 35 anos,
ampliando sua arrecadação com
a exploração de petróleo no Po-

lígono do Pré-Sal. A estimativa
da PPSA é que a produção inici-
al destinada à União, como ex-
cedente em óleo, será em torno
de 6 mil barris por dia já nos pri-
meiros meses, aumentando gra-
dualmente ao longo dos anos.

Considerado o maior campo
de petróleo em águas profundas
do mundo, Búzios produz petró-
leo de alta qualidade e tem “re-
servas substanciais, baixo risco
e baixo custo de extração”, in-
formou a PPSA. Situado a 180
quilômetros da costa brasileira,
com área de 850 quilômetros

quadrados (km²), o campo tem
zona produtora a mais de 5 mil
metros de profundidade em re-
lação ao nível do mar. Até o mo-
mento, foram perfurados 60 po-
ços que confirmam a “excelen-
te” qualidade do reservatório,
destacou a PPSA.

O campo tem quatro siste-
mas de produção instalados,
com produção atual em torno de
550 mil barris de óleo diários.
Nos próximos anos, há previsão
de entrada de mais oito siste-
mas, que elevarão a capacida-
de de produção para 2 milhões

de barris por dia.
A operadora do Contrato de

Partilha de Produção de Búzi-
os é a Petrobras, com partici-
pação de 90%, tendo como par-
ceiros as empresas CNODC
Brasil Petróleo e Gás Ltda. e
CNOOC Petroleum Brasil
Ltda., com 5%, cada. Além de
gerir o contrato de partilha de
produção, a PPSA participa di-
retamente das decisões comer-
ciais e técnicas do consórcio.
A empresa vai comercializar
ainda a parcela da produção da
União. (Agencia Brasil)
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WP GG BRASIL HOLDCO S.A.
(em constituição)

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada em 13 de Fevereiro de 2020
Data, Horário e Local: 13/02/2020, 10h, na sede social. Presença: Presença da totalidade dos subscritores do capital social da Companhia, a saber: (i) WP GG (Brazil) Holdco 
I LLC, CNPJ 35.627.297/0001-02 (“WP GG I”); e (ii) WP GG (Brazil) Holdco II LLC, CNPJ 35.627.299/0001-93 (“WP GG II”). Mesa: Presidente: Piero Paolo Picchioni Minardi; 
Secretário: Henrique Hitoshi Muramoto. Deliberações: Deliberaram por unanimidade: (i) constituir uma sociedade por ações denominada WP GG Brasil Holdco S.A., com sede 
social na Cidade de SP/SP, cujo objeto social consistirá no investimento em outras sociedades, brasileiras ou não, como acionista ou quotista. (ii) fixar o capital social da Companhia 
no valor de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação, sendo 999 ações subscritas pela WP 
GG I e 1 ação subscrita pela WP GG II. A WP GG I integraliza, na presente data, o valor de R$ 100,00 do Capital Social, conforme Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito 
que constituem o Anexo I e Anexo II, respectivamente. (iii) eleger para compor a Diretoria, com mandato de 3 anos, os Srs.: (i) Henrique Hitoshi Muramoto, RG 30.064.042-0/
SSP-SP, e CPF 326.235.228-47, para Diretor Executivo, que também atuará como representante legal da Companhia; (ii) Piero Paolo Picchioni Minardi, RG 3.285.022-0/SSP-SP 
e CPF 051.575.478-11, para Diretor-Presidente. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da 
Companhia. (iv) aprovar a redação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo IV à presente ata; (v) declarar, por fim, constituída a WP GG Brasil Holdco S.A. SP, 
13/02/2020. Mesa: Piero Paolo Picchioni Minardi - Presidente; Henrique Hitoshi Muramoto - Secretário. JUCESP - NIRE 3530055000-5 em 04/03/2020. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral. Estatuto Social - I. Nome e Duração - Artigo 1º. WP GG Brasil Holdco S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado (“Companhia”), regida pelo disposto 
no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). II. Sede Social - Artigo 2º. A Companhia tem sua 
sede e foro na Cidade de SP/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 9º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, podendo abrir filiais, agências e escritórios de representação 
em qualquer localidade do Brasil, mediante deliberação dos acionistas. III. Objeto Social - Artigo 3º. A Companhia tem por objeto o investimento em outras sociedades, brasileiras 
ou não, como acionista ou quotista. IV. Capital Social e Ações - Artigo 4º. O capital social é de R$ 1.000,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente 
nacional, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 5º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais dos 
Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma deste Estatuto e da legislação aplicável. Artigo 6º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do 
Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer Acionista, a Companhia emitirá certificados de ações. Artigo 7º. Os acionistas terão 
preferência para subscrição de ações e de quaisquer valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações, na proporção das que então possuírem, conforme definido na Lei 
das S.A., pelo prazo mínimo de 30 dias, contados da data de envio de notificação pela Companhia aos acionistas. Artigo 8º. É proibida a emissão de partes beneficiárias pela 
Companhia, não existindo tais títulos em circulação quando da elaboração do presente Estatuto Social. V. Assembleia Geral de Acionistas - Artigo 9º. A Assembleia Geral, 
convocada e instalada de acordo com a Lei das S.A. e o presente Estatuto Social, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções 
que julgar convenientes a sua defesa e desenvolvimento. §1º. A Assembleia Geral será presidida por qualquer Diretor, e na sua ausência, por qualquer dos acionistas indicado pela 
maioria dos presentes. §2º. O Presidente da Assembleia Geral convidará um ou mais acionistas presentes para compor a mesa e secretariar os trabalhos. §3º. A Assembleia Geral 
se instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto, e, em segunda convocação, instalar-se-á 
com qualquer número, conforme disposto no Artigo 125 da Lei das S.A. Artigo 10. A qualidade de acionista deve ser comprovada mediante exibição de documentos hábeis previstos 
na Lei das S.A.. § Único - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procuradores constituídos em conformidade com a Lei das S.A. Artigo 11. 
Ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples de votos, não se computando os votos 
em branco. §1º. O acionista com seus direitos sociais suspensos não poderá participar da Assembleia Geral. §2º. O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo 
de avaliação dos bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo 
particular ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia. Artigo 12. A Assembleia Geral reunir-se-á: (a) ordinariamente, 1 vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes 
ao término do exercício social da Companhia, para (i) tomar as contas dos administradores, (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, (iii) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e (b) extraordinariamente, sempre que os 
interesses e os dispositivos da Lei das S.A. e do presente Estatuto Social o exigirem. §1º. A convocação da Assembleia Geral Ordinária será precedida dos anúncios e publicações 
dos documentos previstos em lei, nos termos e prazos por ela estabelecidos. §2º. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada 
pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata, tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas, para os fins legais. §3º. Ficam dispensadas as formalidades de convocação 
previstas na legislação aplicável, quando todos os acionistas comparecerem à Assembleia Geral. Artigo 13. Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias 
indicadas nos Artigos 122, 132 e 136 da Lei das S.A., conforme alterada, e ainda sobre as seguintes matérias: (i) qualquer aumento ou redução do capital social da Companhia; 
(ii) emissão ou cancelamento de (a) ações, classes de ações ou qualquer outro valor mobiliário da Companhia: ou (b) qualquer opção ou outros títulos ou direitos conversíveis em 
ações da Companhia ou por estas permutáveis; (iii) emissão pública de ações da Companhia, e, ainda, o pedido de listagem para negociação de ações da Companhia, bem como 
a fixação das condições da respectiva emissão; (iv) a declaração, distribuição ou pagamento de dividendos (proporcionais ou desproporcionais), juros sobre o capital próprio ou 
qualquer outro tipo de distribuição pela Companhia; (v) fusão, incorporação, cisão, transformação, ou qualquer outro ato de reorganização societária da Companhia; (vi) dissolução, 
liquidação, encerramento, cessação do estado de liquidação ou extinção da Companhia; (vii) definição (ou realização de pagamentos ou concessão de benefícios) ou qualquer 
acordo ou entendimento relacionado à remuneração dos Diretores, ou de qualquer executivo sênior da Companhia; (viii) aprovação e/ou alteração do plano de negócios anual, do 
plano de investimentos e do orçamento anual da Companhia; (ix) alteração ou consolidação do Estatuto Social da Companhia; (x) autorização para os Diretores confessarem 
falência, postular a recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia; (xi) eleição e destituição dos Diretores; (xii) celebração de qualquer instrumento, ato ou contrato em que é 
concedida qualquer garantia pela Companhia a terceiros; (xiii) celebração de contratos de qualquer natureza ou a assunção de qualquer obrigação envolvendo a Companhia 
(incluindo, mas não se limitando àqueles decorrentes de acordos, financiamento, garantias e títulos de crédito, entre outros), no que exceder R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais); (xiv) qualquer venda, licença, financiamento ou qualquer outra forma de alienação de quaisquer ativos da Companhia; e (xv) a aquisição ou transferência, direta ou indiretamente, 
pela Companhia de ativos ou participações em outras entidades individuais ou coletivas ou entidades jurídicas despersonalizadas (inclusive por meio de joint venture ou parceria). 
VI. Administração da Companhia - Artigo 14. A administração da Companhia compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, 
estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. §1º. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos 
termos e investidura no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. §2º. Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a 
remuneração total dos membros da Diretoria, cabendo a esta deliberar sobre a sua distribuição entre seus membros. VII. Diretoria - Artigo 15. A Diretoria será composta por no 
mínimo 2 e no máximo 5 Diretores, pessoas físicas, acionistas ou não, residentes e domiciliadas no país, eleitos pela Assembleia Geral para mandatos unificados de 3 anos, 
permitida a reeleição, podendo servir por um número ilimitado de mandatos consecutivos. Os Diretores podem ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral. §1º. No 
caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
vacância. §2º. Adicionalmente às funções, competências e poderes atribuídos para cada um dos Diretores pela Assembleia Geral, compete, especificamente: (i) ao Diretor-Presidente: 
(a) administrar e gerir os negócios da Companhia; (b) fazer com que sejam observados o presente Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (c) conduzir e coordenar 
as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições estabelecidos para os respectivos Diretores pela Assembleia Geral e pelo Estatuto Social, convocando e presidindo 
as reuniões da Diretoria, e (d) firmar quaisquer tipos de contratos envolvendo a Companhia, independentemente de sua natureza ou valor, observado o disposto nos Artigos 13 e 
16 deste Estatuto Social. (ii) ao Diretor Executivo: (a) auxiliar o Diretor-Presidente em suas funções; (b) responsabilizar-se pela coordenação e condução dos assuntos internos e 
organizacionais da Companhia; (c) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem determinadas, e (d) firmar quaisquer tipos de contratos envolvendo a Companhia, 
independentemente de sua natureza ou valor, observado o disposto nos Artigos 13 e 16 deste Estatuto Social. (iii) aos Diretores sem designação específica: (a) a execução das 
atribuições específicas atinentes a cada área de atuação que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral; (b) auxiliar o Diretor Presidente e/ou Diretor Executivo em suas funções; 
(c) auxiliar a administração da Companhia de um modo geral, e (d) firmar contratos e outros documentos envolvendo a Companhia, observado o disposto nos Artigos 13 e 16 deste 
Estatuto Social. Artigo 16. Caberá aos Diretores a prática dos atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou 
no presente Estatuto Social. §1º. A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, será exercida: I. por 2 Diretores, sempre em conjunto; ou II. por 1 Diretor e 
1 procurador da Companhia sempre em conjunto; ou III. por 2 procuradores da Companhia, sempre em conjunto. §2º. O instrumento de mandato especificará os atos ou operações 
que os mandatários poderão praticar e o prazo de duração do mandato, o qual não poderá ser superior a 1 ano, vedado o substabelecimento. §3º. O mandato “ad judicia” poderá 
ser outorgado por prazo indeterminado e prever cláusula de substabelecimento. §4º. Todas as procurações outorgadas em nome da Companhia o serão por 2 Diretores, sempre 
em conjunto. §5º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer diretor, procurador ou funcionário, que a envolverem em 
obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral. VIII. Conselho Fiscal - Artigo 17. A 
Companhia terá um Conselho Fiscal, de caráter não permanente, sendo instalado mediante deliberação da Assembleia Geral, conforme previsto na Lei das S.A. Artigo 18. O 
Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 3 membros e por igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida 
a reeleição. Quando instalado, o Conselho Fiscal terá as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será 
estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. IX. Exercício Social e Lucros - Artigo 19. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de 
dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demonstrações financeiras, de acordo com os requisitos e formalidades 
previstos na legislação aplicável, além do disposto no presente Estatuto Social. §1º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, 
em cumprimento a requisitos legais, ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, mediante deliberação da 
Assembleia Geral e atendidos os requisitos legais. Estes dividendos, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. §2º. As demonstrações financeiras 
da Companhia deverão ser anualmente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Artigo 20. Observado o disposto no Estatuto 
Social, o lucro líquido apurado no exercício terá a seguinte destinação: (i) a parcela de 5% será destinada para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital 
social; (ii) os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A.; (iii) o saldo 
remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicável. Artigo 21. O dividendo será pago, 
salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de até 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Os dividendos não 
reclamados dentro de 3 anos, contados da publicação do ato que autorizou a sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Artigo 22. A ação para haver dividendos 
prescreve em 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. X. Liquidação - Artigo 23. A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, 
competindo à Assembleia geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. XI. Disposições Gerais 
- Artigo 24. Em todas as matérias omissas ou obscuras dispostas no presente Estatuto Social, serão aplicáveis as disposições legais previstas na Lei das S.A. Artigo 25. Os 
conflitos de interesses e controvérsias entre os acionistas e entre os acionistas e a Companhia, deverão ser solucionados por meio de arbitragem, na forma da Lei 9.307/96, 
indicando-se o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá como entidade arbitral e aplicando-se, no que couber, o Regulamento do Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. § Único - Para os efeitos do artigo 109, §3º, da Lei das S.A., considerar-se-ão vinculados à cláusula arbitral todos 
os acionistas da Companhia, sendo condição para a aquisição ou subscrição de ações de sua emissão a adesão, formalmente manifestada pelo interessado, à cláusula arbitral 
prevista neste Estatuto Social. Artigo 26. Na hipótese de abertura de seu capital, a Companhia obriga-se a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora 
de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de governança corporativa, incluindo, sem limitação, o segmento Novo Mercado. Artigo 27. A 
Companhia deverá disponibilizar aos seus acionistas, em sua sede, sempre que solicitado, por escrito, com antecedência de 2 dias úteis, os contratos com partes relacionadas, 
acordos de acionistas e investimento e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Artigo 28. As operações 
entre partes relacionadas somente podem ser contratadas em condições razoáveis e equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado. O termo “contratar” refere-se, neste 
contexto, a operações tais como: comprar, vender, emprestar, tomar emprestado, remunerar, prestar ou receber serviços, dar ou receber em consignação, integralizar capital, exercer 
opções, distribuir lucros, etc. Artigo 29. Os acordos de acionistas, devidamente arquivados na sede da Companhia, deverão ser observados pela Companhia, pelos acionistas, 
pelos membros da Diretoria, na forma estabelecida na legislação aplicável, devendo, em caso de conflito entre os acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da 
Companhia e o presente Estatuto Social, prevalecer as disposições de tais acordos de acionistas.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

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

NVFISIO SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM FISIOTERAPIA LTDA.
CNPJ Nº 18.000.704/0001-20

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

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

SÓCIA ADMINISTRADORA

Convocação Assembleia Geral Extraordinária

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

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

São Paulo, 25.08.2021. Atenciosamente. Marise Ribeiro Barroso.

Docter Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.
 CNPJ nº 21.480.071/0001-09

Extrato do Instrumento Particular de Distrato da Sociedade
Pelo presente instrumento particular, I. Igor Rafael Martins dos Santos, RG 1869444 SSP/RN, CPF 061.620.404-37; 
II. Felipe Campos Kitamura, RG 11410642 PCE/MG, CPF 066.990.536-47; e III. Ness Processos e Tecnologia 
Ltda, CNPJ 72.027.097/0001-37, com sede em São Paulo/SP, JUCESP NIRE 35.211.820.431, neste ato representada por 
seus administradores José Leovigildo de Melo Coelho Filho, RG 55.157.000-3 SSP/SP, CPF 037.987.744-98 e Ricar-
do Esper, RG 15.557.537-5 SSP/SP, CPF 073.612.518-38. Únicos sócios da Docter Soluções em Tecnologia da In-
formação Ltda., têm entre si, justo e acordado, por não terem mais interesse na continuação da Sociedade, promo-
ver a sua dissolução, liquidação e extinção, mediante as seguintes cláusulas e condições, de acordo com os artigos 1.087 
e 1.033, inciso II, ambos da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, e, artigo 53, inciso X, do Decreto nº 1.800, de 30.01.1996, que, 
mutuamente, outorgam, pactuam e aceitam, obrigando-se a cumpri-las por si e seus herdeiros e sucessores a qualquer tí-
tulo. Os sócios aprovam a dissolução total da Sociedade. A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superve-
niente fi cará a cargo dos ex-sócios Igor, Felipe e Ness Processos, que se comprometem, também, a manterem a guar-
da dos livros e dos documentos da Sociedade ora distratada. Nada mais. São Paulo/SP, 29.01.2021. Sócios: Igor Ra-
fael Martins dos Santos, Felipe Campos Kitamura e Ness Processos e Tecnologia Ltda  p. José Leovigildo de 
Melo Coelho Filho p. Ricardo Esper. JUCESP nº 250.846/21-4 em 08.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 152ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA 

DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 152ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” 
respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, 
inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral 
(“Assembleia”), a ser realizada em 20 de setembro de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e 
eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da Emissão celebrado em 27 de novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Aprovar 
a dispensa da apresentação das demonstrações fi nanceiras consolidadas e auditadas por auditor independente, dos 
Fiadores Pessoas Jurídicas, referente ao 3º trimestre/2021; b) Aprovar a alteração da cláusula 2.6. do Instrumento Particular 
de Fiança e Outras Avenças, celebrado em 27 de novembro de 2020, a fi m de que a obrigação de apresentação das cópias 
das demonstrações fi nanceiras consolidadas e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, passe 
a ser de trimestralmente para anualmente. c) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos 
os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. 
O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, 
pelo menos, a maioria dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme 
cláusula 13.3 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em primeira convocação por Titulares dos CRI, 
que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação presentes na Assembleia, 
conforme cláusula 13.7 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de 
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para 
gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início 
da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e 
(d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, 
sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à 
Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância 
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na 
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI 
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
04 e 09/09

AGRO NEW MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CNPJ/MF 08.479.089/0001-22  NIRE 35.220.996.589

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2021
01. Data, hora e local: 19.07.2021, 09h:00, sede social da Agro New Máquinas Agrícolas Ltda., Catanduva/SP, Rua Martinópolis, 720, Jardim Del Rey, CEP 
15802-040. 02. Convocação: Totalidade do capital social, dispensadas as formalidades de convocação. 03. Presença: Sócias representando a totalidade 
do capital social: I. Nors Brasil Participações Ltda., com sede na Cidade de São Paulo/SP, Estrada Turística do Jaraguá, 209, sala 04, Sítio Ribeirão Ver-
melho, Água Vermelha, CEP 05161-000, CNPJ nº 12.568.809/0001-01, JUCESP NIRE 35.224.683.780, em sessão de 31.08.2010, neste ato representada por 
seus Diretores, Sr. Fernando Antônio Reis de Almeida Ferreira, português, casado, diretor de empresas, RNE nº V710473-0, CPF nº 234.615.098-33,e 
Sra. Isabel Toca dos Santos, RG 0926348-9, CPF nº 571.098.341-15, ambos com escritório na Cidade de São Paulo/SP, Estrada Turística do Jaraguá, 209, 
Sítio Ribeirão Vermelho, Água Vermelha, CEP: 05161-000, II. Nors, S.A., com sede na freguesia da Ramalde, cidade e concelho do Porto, à Via Manuel 
Pinto de Azevedo, nº 711, 1° Andar, matriculada na Primeira Secção da Conservatória do Registro Comercial do Porto sob o nº 500.038.015, CNPJ nº 
08.601.314/0001-51, neste ato representada por seus bastantes procuradores, Sr. Fernando Antônio Reis de Almeida Ferreira e Sra. Isabel Toca 
dos Santos, acima qualificados; I. Mesa: Presidente: Sr. Fernando Antonio Reis de Almeida Ferreira; Secretária: Sra. Isabel Toca dos Santos. II. Ordem 
do Dia: a) deliberar sobre a redução do capital social, tendo em vista que se encontra excessivo em relação ao objeto da Sociedade; e b) deliberar sobre a 
destinação da restituição do montante do capital reduzido. III. Deliberações: As sócias decidiram, por unanimidade: (i) aprovar, sem reservas, a redução de 
R$ 10.000.000,00 do capital social, tendo em vista que se encontra excessivo em relação ao objeto da Sociedade, passando o mesmo de R$ 36.009.540,00 
para R$ 26.009.540,00, mediante a restituição de 10.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada; (ii) aprovar a restituição do referido montante 
do capital reduzido para a sócia Nors Brasil Participações Ltda., desproporcionalmente às respectivas participações no Capital Social da Sociedade, 
com total anuência da sócia remanescente, Nors, S.A., que renuncia referido valor de restituição. IV. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 19.07.2021. 
Fernando Antonio Reis de Almeida Ferreira: Presidente; Isabel Toca dos Santos: Presidente. Nors Brasil Participações Ltda.: Fernando Antônio Reis de 
Almeida Ferreira: Diretor. Isabel Toca dos Santos: Diretora. Nors, S.A.: Fernando Antônio Reis de Almeida Ferreira: Diretor. Isabel Toca dos Santos: Diretora.

SF 358 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ Nº 42.350.857/0001-81 

 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR AÇÕES
1. Realizada no dia 07/06/2021 às 10 horas, na sede social, na Cidade de São Paulo/SP, Rua Cardeal Arcoverde, 
nº 2.365, conjuntos 11 e 13, Bairro Pinheiros, CEP 05407-003. 2. Convocação e Presença: Presentes os fundado-
res e subscritores representando a totalidade do capital inicial da Companhia, a saber: (a) Luis Guilherme de 
Souza Silva; e (b) 3. Mesa: Após eleitos pelos acionistas fundadores, os trabalhos 

4. 
Ordem do Dia/5. Deliberações: Após a discussão das matérias, os acionistas fundadores, por unanimidade de 
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proposta perante o foro da Comarca de São Paulo/SP. -
Luis Guilherme de Souza Silva

 FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- EDITAL DE CONVOCAÇÃO REFORMA ESTATUTARIA

O Presidente da Federação Paulista de Motociclismo, sr. Marcos Rogerio Moreira,, de acordo com os Estatutos 
em vigor da entidade,  cuja ultima alteração ocorreu em 06 de abril de 2005, na ausência de outra mais 
recente,  estando  desta forma totalmente desatualizado, portanto não atendendo a  legislação em vigor, 
convoca os as associações filiadas, desde que com condições legais de voto, a se reunirem em ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINARIA, as 10:00 horas, no próximo dia 20 de setembro de 2021, a realizar-se na Praça Charles 
Miller, nº  10, Pacaembu, São Paulo, São Paulo. CEP 011234-010,  nos termos do artigo 10 – item “J”, dos  
Estatutos da Entidade, atenderem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) REFORMA ESTATUTARIA 
PARA ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. b) ASSUNTOS DIVERSOS. O presente edital  será publicado 
nos termos dos estatutos e as associações que se fizeram presentes na ultima assembleia serão convocadas, 
por escrito, sendo que, por total ausência da existência de associações eventualmente filiadas e com sua 
documentação em ordem, caso venha a ocorrer ausência de comunicação por escrito, a mesma poderá, 
mediante satisfação das exigências legais participarem da assembleia, que decidira sua validade ou não, na 
votação. São Paulo, 01 de setembro de 2021. Marcos Rogerio Moreira - Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1053803-11.2019.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Hyun Seung Lee Um,
brasileiro, RG Y0077592, CPF 148.632.998-50, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
Sociedade Educacional Bricor Ltda., objetivando a
cobrança de R$ 57.274,78 (setembro/2018), oriunda
do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados nos anos letivos de 2015 e 2016.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague
o débito atualizado (isento de custas processuais)
e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-
se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 05 de agosto de 2021.

03 e 04.09

D E C I S Ã O – E D I T A L. Processo nº: 1099479-
13.2018.8.26.0100. Classe – Assunto: Monitória
- Prestação de Serviços. Requerente:  Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C
SINEC. Requerido: Soon Tae Suh. Vistos. Tendo
em vista que já foram esgotados todos os meios
hábeis para a localização da parte ré, defiro a
citação editalícia requerida, servindo a presente
decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a
Soon Tae Suh, domiciliado em local incerto e
não sabido, que lhe foi movida Ação
MONITÓRIA por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, alegando
em síntese: a parte ré lhe deve o montante de R$
28.907,34. Encontrando-se a parte ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, para que pague o débito, ou embargue a
ação, ficando isento de custas e honorários em
caso de pagamento, sob pena de conversão de
mandado inicial em título executivo. No silêncio,
será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. O
presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a
parte autora as custas referentes a publicação no
DJE, no valor de R$ 181,24, providenciando, no
mais, a publicação do edital em jornais de grande
circulação, comprovando-se nos autos, no prazo
de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 13 de
agosto de 2021.Christopher Alexander Roisin -
Juiz de Direito.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão: 24/09/2021 as: 09:45
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU- RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI nº 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-
4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante pagamento
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de
08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral
e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através
e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do
FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED A01898 - CONTRATO 113704074235 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
JOSE GERALDO DE SOUZA, BRASILEIRO(A), GERENTE DE DEPARTAMENTO,
CPF 035.931.588-76, CI 13.316.640 SSP/SP CASADO (A) COM MARIA DA
CONCEIÇÃO DE SOUZA PEREIRA, BRASILEIRO (A), CABELEREIRA, CPF
044.465.968-45 CI: 15945.760 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO RESIDENCIAL, A RUA ENGENHEIRO ARTUR
ANTUNES MACIEL, Nº 228, PARTE DOS LOTES 5 E 6, QUADRA H, DA CIDADE
DOMITILA, NO 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA
CONSTRUIDA DE 90,00M2, AREA DE 123,90M2, COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE
HOUVER.

SAO PAULO,  03/09/2021
ARY ANDRE NETO

03 – 09 - 24/09/2021

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão: 24/09/2021 as: 09:45
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU- RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI nº 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-
4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante pagamento
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de
08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral
e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através
e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do
FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED B51683 - CONTRATO 202380030594 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
HAROLDO CAMARGO FLEURY , BRASILEIRO(A), INDUSTRIARIO, CPF 584.641.318-
87, CI 6113300 SSP/SP, CASADO (A) COM AMELIA EMILIA FLEURY, BRASILEIRO
(A), CPF 061.470.396-44.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 2 S-2 , LOCALIZADO NO 2º SUB-
SOLO, BLOCO B-2, DO EDIFICIO B, INTEGRANTE DO CONJUNTO RESIDENCIAL
DA NAÇÕES III, A A RUA PAULO VIDIGAL VICENTE DE AZEVEDO, Nº 271 (ANTIGA
RUA DOIS), NO 44º SUBDISTRITO - LIMAO, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA
CONSTRUIDA DE 70,9900M2, SENDO 60,8400M2 DE AREA UTIL E 10,1500M2 DE
AREA COMUM, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

SAO PAULO,  03/09/2021
ARY ANDRE NETO

03 - 09 - 24/09/2021
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0016950-37.2012.8.26.0011.
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 DAPHNNE
CAMAROSKE VERA, brasileira, CPF
309.311.538-83, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória em fase de cumprimento de sentença
proposta por William Uzal Garcia contra Rhino
Comércio e Distribuição de Presentes Ltda,
requerendo a desconsideração da personalidade
jurídica e sua inclusão no pólo passivo da ação.
Encontrando-se Daphnne Camaroske Vera 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 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, ofereça resposta e requeira as
provas cabíveis (art. 135, do CPC). Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021.

02 e 03.09
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 24/09/2021 as: 09:45
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU- RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI nº 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-
4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante pagamento
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de
08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral
e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através
e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do
FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED B18026  - CONTRATO 102394175293 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
IVO ADOLFO CASSETTARI, BRASILEIRO(A), CONSULTOR, CPF 202.195.398-04,
CI 4.266.481-0 SSP/SP, SEPARADO (A) JUDICIALMENTE, e cônjuge, se casado(a)
estiver.
SUELY ROMERO SIQUEIRA , BRASILEIRO (A), VENDEDORA, CPF 574.602.998-04
CI: 5.995- 265 SSP/SP, SEPARADO (A) JUDICIALMENTE, e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA Nº 19A, CONDOMINIO VILLA FELICITA, A AVENIDA
DIOGO GOMES CARNEIRO, Nº 253 (Nº 400), LOTEAMENTO DENOMINADO NOVA
PINHEIROS, 13º SUBDISTRITO BUTANTA, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA
PRIVATIVA REAL DE CONSTRUCAO DE 141,67M2, AREA COMUM DE 161,95M2,
PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 303,62M2, E A FRACAO IDEAL DE 1/53 AVOS NO
TERRENO CONDOMINAL, TENDO UM TERRENO DE USO ECLUSIVO DE 135,92M2,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS
E GARAGEM SE HOUVER.

São Paulo,  03/09/2021
ARY ANDRE NETO

03 – 09 - 24/09/2021

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1011425-88.2016.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAGDA VALÉRIA INOCÊNCIO,
Solteira, CPF 152.209.088-63, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Chevrolet, tipo Celta (FP) (NG) Life, cor prata, ano
2006, placa AOG6250, chassi 9BGRZ48907G198789, apreendido em 29.11.2017, haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito nº 30410-258452010. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo,
no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada 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 20 de julho de 2021. 03 e 04.09

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

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

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

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

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

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

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

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

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

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

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A, 
sucessora por incorporação da SCCI- Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A)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 - salas 2200  /  2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11)
2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - Horário de Atendi-
mento ao Público: das12h30min às19h00min - A Doutora ANA CLÁUDIA DABUS
GUIMARÃES E SOUZA, 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 a Comércio, Representações e Engenharia Tietê
Ltda., Anna Laura Rodrigues Martins, Luiz Albino Barbosa de Oliveira Neto,
Michele Adolfo Mário Piraino, Otavio Fernandes de Souza, Elza Aparecida de
Souza, Fátima Carvalho de Souza, Esmeraldo Carvalho de Souza, Benedicto
Theodoro,  Tômio Kobayashi ,  Gerson Kobayashi ,  Regina Midor i  Sh imoura
Kobayashi, Leonor Tavore, réus ausentes, incer tos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou su-
cessores, que ALFREDO AUGUSTO SANTOS NASCIMENTO e MARIA DA CON-
CEIÇÃO GUERRA GOMES ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a decla-
ração de domínio do imóvel localizado na Rua José Francisco dos Santos, nº
127,  Jard imTie tê ,  São Pau lo /SP,  com área  de  125 ,00m² ,  con t r ibu in te  nº
149.293.0050-8, 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 considera-
do revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na formada lei. São Paulo, 12 de abril de 2021.

02   e  03/09

15º VARA CÍVEL- FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPTIAL DO  ESTADO DE
SÃO PAULO. EDITAL de CITAÇÃO . Prazo : 20 dias . Proc. 0100802-
85.2009.8.26.0100.  A Dra. CINARA PALHARES. MM. Juíza de  Direito da 15º
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na
forma da lei. FAZ SABER  a GLADIATOR COMÉCIO DE CIGARROS LTDA (CNPJ
05.936.014/00001-35)  na pessoa de seu sócio Luiz Fernandes  de  Araújo
(RNE  5.767.667  –X  ;  CPF  487.995.728-34)  que DIANA  MARAIA  ROCHA
DA  SILVA  ME  lhe  move  ação  de PROCEDIMENTO SUMÁRIO visando ser
declarada a inexistência de débito e cancelamento do protesto do título emiti-
do  pela ré( 9º cartório da Capital: Livro 3447-G: FLS 290, Nº 1217-6; de R$
296,96) a sustação da negativação no SCPC e  SERASA e condenação da ré nas
verbas sucumbenciais, alegando que a ré entregou produtos em consignação,
que seriam pagos somente se vendidos; que jamais retornou e sobreveio o
protesto. Estando a ré em lugar ignorado, foi  deferida a CITAÇÃO por EDITAL
para que no prazo 15  dias, a fluir após 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob
pena de  presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não
havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR  ESPECIAL. Será o pre-
sente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de agosto de 2021.

02  e  03/09

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 42ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1413 / 1409 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
(11) ..  - São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias -  Processo nº 1017182-51.2015.8.26.0100. A MMª Juíza de
Direi to da 42ª Vara Cível ,  do Foro Centra l  Cível ,  Estado de São Paulo, Dra.
MARIAN NAJJAR ABDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BUFFET FABRICA
COMÉRCIO E EVENTOS LTDA., CNPJ 05.692.139/0001-67, que  RK EVENTOS E
FORMATURAS  LTDA. lhemove ação de PROCEDIMENTO COMUM (corréu: Mar-
celo Antonio Gonsales), visando ser declarada a nulo e inexigível com o cance-
lamento de protesto do cheque AA-000257, de R$ 6.375,00, e a condenação nas
verbas honorárias, custas, despesas processuais e demais cominações, alegando
quea ré encerrou suas atividades de forma irregular, deixando de cumprir o contrato
firmado, sendo então inexígível o cheque. Estando a ré em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob penade presumirem-se verdadeiros
os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2021.
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UHE São Simão Energia S.A.
CNPJ/MF nº 27.352.303/0001-20 – NIRE 35.300.502.329

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 19 de março de 2021
1. Data, Local e Hora: Em 19/03/2021, às 08h30min, na sede da Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
1909, Torre Norte, 27º andar, sala 01, Vila Nova Conceição, em São Paulo-SP. 2. Presença: Representantes da totalidade 
do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa: Sr. Yuan 
Rui: Presidente e Sr. Wanderley Fernandes: Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) o orçamento da Companhia para o ano fiscal 
de 2021; (ii) a composição do Conselho de Administração. 6. Deliberação tomadas por unanimidade: 6.1. Aprovar o 
orçamento da Companhia para o ano fiscal de 2021, nos termos da proposta apresentada aos acionistas. 6.2. Eleger os 
membros do Conselho de Administração para o próximo mandato de três anos que perdurará até março de 2024, conforme 
segue: (i) Sr. Yonggang Zhao (ou Zhao Yonggang de acordo com o costume chinês), passaporte nº PE 1729681, emitido 
pela República Popular da China, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Jianguo Qian (ou Qian Jianguo, 
de acordo com o costume chinês), RNM nº F0157030 (DELEMIG/DREX/SR/PF/ SP), e CPF/MF nº 240.950.078-18; (iii) Sr. 
Yabiao Le (ou Le Yabiao, de acordo com o costume chinês), passaporte nº PE 1307998, emitido pela República Popular da 
China; (iv) Sr. Roger Edward Gill, passaporte nº PE0418713 emitido pela Austrália; e (v) Sra. Wen Wang (ou Wang Wen, 
de acordo com o costume chinês), portadora do passaporte nº PE 1654808, emitido pela República Popular da China. 7. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São 
Paulo, 19/03/2021. 8. Assinaturas: Mesa: Sr. Yuan Rui (Presidente) e Sr. Wanderley Fernandes (Secretário). Acionistas: 
(i) SPIC Brasil Energia Participações S.A.; (ii) Zhejiang Energy Brazil Holding Ltda.; (iii) ZLCFB-Hong Kong International 
Investment Cooperation Limited; e (iv) CPD Energy Investment Co., Limited. Mesa: Wanderley Fernandes: Secretário. 
JUCESP – Registrado sob o nº 268.993/21-0 em 09/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

UHE São Simão Energia S.A.
CNPJ/MF nº 27.352.303/0001-20 – NIRE 35.300.502.329

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 19 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Às 8:30 horas do dia 19/05/2021, na sede social da Companhia, em São Paulo-SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte, 27º andar, sala 01, Vila Nova Conceição. 2. Convocação: Por e-mail 
aos membros do Conselho de Administração. 3. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, os 
quais são: Sr. Zhao Yonggang, Sra. Wang Wen, Sr. Roger Gill, Sr. Qian Jianguo e Sr. Le Yabiao. Todos por teleconferência. 
Também participaram os membros da Diretoria: Sra. Adriana Waltrick, Sr. Paulo Dutra e Sr. Wanderley Fernandes, e, como 
convidados, o Sr. Lu Yiyong, o Sr. Ma Ruijie e a Srta. Yang Chen. 4. Mesa: Sr. Zhao Yonggang: Presidente e Sr. Wanderley 
Fernandes: Secretário. 5. Ordem do Dia: 5.1 Matérias Deliberativas: Deliberar sobre: (i) Composição da Diretoria Executiva; 
e (ii) autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, 
bem como a ratificação de todos os atos já praticados pelos Diretores para implementar as matérias acima mencionadas. 
6. Deliberações tomadas por unanimidade: (i) Aprovaram a eleição da Diretoria Executiva, cujo mandato vigorará pelos 
próximos três anos, a saber: (i) Adriana Waltrick dos Santos, RG nº 70.030.920-58 (SSP/RS), e CPF/MF nº 472.363.610-
20, ao cargo de Diretora Presidente da Companhia; (ii) Paulo Roberto Dutra, RG nº 03.981.254-0 (IFP/RJ) e CPF/ME nº 
984.752.407-63, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (iii) Jianguo Qian (ou Qian Jianguo, de acordo com o 
costume chinês), RNM nº F015703-0 e CPF/MF nº 240.950.078-18, ao cargo de Vice-Diretor Financeiro da Companhia. 
Os Diretores Executivos ora eleitos declaram que não estão impedidos para o exercício de atividade empresarial, nem 
foram condenados a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores tomam 
posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões 
da Diretoria, que fica arquivado na sede da Companhia. (ii) Autorizaram os Diretores da Companhia a praticar todos os 
atos necessários à assinatura e efetivação das deliberações mencionadas acima, bem como ratificar todos os atos já 
praticados com relação às matérias ora aprovadas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a 
qual, após ter sido lida e conferida, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 19/05/2021. Mesa: Secretário: Wanderley 
Fernandes. JUCESP – Registrado sob o nº 306.906/21-1 em 28/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 15/03/2021, às 14h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em virtude da
presença das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As Acionistas decidiram, por
unanimidade: (i) aprovar a renúncia do Sr. Eiji Okamoto, portador do passaporte nº TS0537560, expedido pelas autoridades do Japão, ao
cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) reeleger os seguintes membros do Conselho de Administração, com
mandato de 01 ano, os quais tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, dentro do prazo de 30 dias,
a contar da presente assembleia: a. Tomohiro Shiraki, portador do passaporte nº TZ1239965, expedido pelas autoridades do Japão, nomeado
como Presidente do Conselho de Administração; b. Jun Shiihara, portador do passaporte nº TK0412544, expedido pelas autoridades do
Japão; c. José Feres Kfuri Júnior, RG nº 10.306.388 SSP/SP e CPF/ME nº 035.364.118-94. A presente ata é publicada na forma de extrato,
nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente e Miki Kim - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p.p.
Koichi Nagashima e Koichi Nagashima. JUCESP n° 210.912/21-2 de 06/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 13/03/2021, às 15h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da presença
da totalidade dos Membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração decidiram,
por unanimidade, aprovar a renúncia do Sr. Masayuki Nakazawa, portador do CRNM nº F133550R - DELEMIG/SR/SP e CPF/ME nº 242.970.928-
75, ao cargo de Diretor de Operações da Companhia. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: 
Tomohiro Shiraki - Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tomohiro Shiraki, José Feres
Kfuri Júnior, Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP n° 211.427/21-4 de 07/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 22/03/2021, às 15h, na sede da Companhia. Convocaço e Presença: convocação dispensada em
virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Taro Onuki, portador do passaporte 
nº TT1623549, expedido pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, para o cargo de Diretor de Administração e Financeiro
da Companhia, em substituição à atual Diretora de Administração e Financeiro, ficando ressalvado que a posse nos referidos
cargos encontram-se condicionadas à obtenção de autorização emitida pela Coordenação-Geral de Imigração, nos termos da
legislação vigente. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Tomohiro Shiraki -
Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tomohiro Shiraki, José Feres
Kfuri Júnior e Jun Shiihara. JUCESP n° 231.992/21-0 de 19/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 -NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 15/03/2021, às 15h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da presença 
da totalidade dos Membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração
decidiram, por unanimidade reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 01 ano: a) José Feres Kfuri
Júnior, RG nº 10.306.388 SSP/SP e CPF/ME nº 035.364.118-94, designado “Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, RG nº 18.160.325-
1 SSP/SP e CPF/ME nº 105.600.108-93, designado “Diretor Comercial”; c) Miki Kim, RNE nº G366763-T, DELEMIG/SR/SP e CPF/ME 
nº 239.801.778-82, designada “Diretora de Administração e Financeiro”; d) Sosuke Kobayashi, RNE nº G342877-9 DELEMIG/SR/SP e CPF/ME
nº 800.225.509-76, designado “Diretor”. Os Diretores eleitos tomaram posse dos respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse e
declararam que não se encontram impedidos de exercer atividades empresariais. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da
lei. Assinaturas: Mesa: Tomohiro Shiraki - Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: 
Tomohiro Shiraki, José Feres Kfuri Júnior e Jun Shiihara. JUCESP nº 210.911/21-9 de 06/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 13/03/2021, às 14h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em virtude da presença 
das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As Acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar a
renúncia do Sr. Masayuki Nakazawa, CRNM nº F133550R - DELEMIG/SR/SP e CPF/ME nº 242.970.928-75, ao cargo de Membro do Conselho
de Administração da Companhia. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior 
- Presidente e Miki Kim - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p.p. Koichi Nagashima e Koichi Nagashima. JUCESP n° 211.096/21-0
de 06/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 15/03/2021 às 14h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude da presença
dos acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar a
retenção de 100% do lucro líquido da Companhia, verificado no exercício social encerrado em 31/12/2020, o qual será mantido na conta de reserva
de lucros da Companhia, não havendo, portanto, a distribuição de dividendos aos acionistas. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos
termos da lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente e Miki Kim - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p.p. Koichi
Nagashima e Koichi Nagashima. JUCESP nº 198.277/21-0 de 29/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONVOCAÇÃO
A Federação Estadual das Ligas de Futebol Amador do Estado de São
Paulo Capital Litoral e Interior, convoca todos os Filiados para Assembleia
Geral a Realizasse no dia 18 de setembro do ano de dois mil e vinte e hum,
as 19h00min em primeira chamada e as 19h30min horas para segunda e

última chamada, na Rua Elias Bedran, 432- Limoeiro– SP, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1-) Retificação e ratificação dos atos praticados no período; 2-)
Alteração da Nomenclatura da Federação; 3-) Alteração do endereço da Sede Social;
4-) Adequação Estatutária Conforme Legislação Vigente; 5-) Eleição e Posse do
Presidente. São Paulo, 03 setembro de 2021. Vicente Antônio de Cala Neto – Presidente.

Credihome Promotora Digital S.A. - CNPJ/ME nº 04.113.052/0001-25 - NIRE: 35300180836
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 13.05.2021

Data, hora, local: 13.05.2021, 10hs, na sede social, Avenida Santo Amaro, 48, conjunto 22, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Alexandre Wildt Borges - Presidente, Bruno Moreira da Gama - Secretário. 
Deliberações aprovadas: (1) Em AGO: a. As contas dos administradores, e as demonstrações fi nanceiras 
referentes aos exercícios encerrados, conforme quadro abaixo: Ano: 2017 - Resultado: (1.400.455,00); Ano: 2018 - 
Resultado: (1.314.483,72); Ano: 2019 - Resultado: (6.199.526,33); Ano: 2020 - Resultado: (11.250.770,29). 
Total: (20.165.235,34). b. Em razão dos prejuízos incorridos pela Companhia aos exercícios encerrados em 
31.12.2020, 31.12.2019; 31.12.2018 e 31.12.2017, a deliberação sobre a destinação de resultados restou prejudicada. 
Encerramento: Nada mais. Acionistas: Credihome Finance Participações S/A, por representantes legais, e (II) 
Alexandre Wildt Borges. São Paulo, 13.05.2021. Mesa: Alexandre Wildt Borges - Presidente, Bruno Moreira da 
Gama - Secretário. Acionistas: Credihome Finance Participações S/A, p. Bruno Moreira da Gama - Diretor e p. 
Alexandre Wildt Borges. JUCESP nº 427.980/21-5 em 27.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Credisfera Serviços Financeiros S/A - CNPJ/ME nº  22.752.418/0001-98 - NIRE nº  35.300.479.165
Ata de Assembleia Geral Ordinária, em 26.04.2021

Data, Hora, Local: 26.04.2021 às 14 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 11.633, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Willians Cristiano Marques, Secretário: Eduardo Peixoto Ferreira Leite. 
Deliberações Aprovadas: [A] as Contas da Administração e Demonstrações Financeiras, com base no Balanço Patrimonial e 
Demonstração de Resultado Econômico da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020, não veiculados em 
virtude: i. do atual capital social ser detido por TrayTecnologia; ii. subsidiária integral de única Acionista presente; e, iii. apresentar 
Patrimônio Líquido inferior ao limite legalmente estabelecido/exigido de R$10.000.000,00; [B] destinação do resultado negativo 
relativo ao exercício social de 2020 na conta de prejuízos do próprio exercício, no adicional de R$3.688.800,54; [C] sacramentar a 
não distribuição de quaisquer dividendos para sua atual Acionista Unipessoal com base em eventuais reservas decorrentes de 
exercícios sociais do ano de 2020; e, no âmbito de outros assuntos de interesse geral, [D] fi xação da(s) remuneração(ões) anual(is) 
global(is) de seu(s) atual(is) Administrador(es) da Companhia no exercício social a ser encerrado em 31/12/21 e no montante total 
e bruto de até R$660.000,00, bem como a não ser, necessariamente, consumado em sua integralidade; e, ainda, no âmbito de 
outros assuntos do interesse geral de sua Acionista e/ou da própria Companhia, [E] adicionalmente, [E.1] convalidações das 
autorizações para os Administradores/Diretores praticarem todos os atos necessários à consecução das deliberações ora 
aprovadas nos exatos termos desta solene assembleia geral; [E.2] autorizações para atual Administração/Diretores, [E.2.1] 
executar todos os atos, [E.2.2] assinar quaisquer documentos pertinentes e/ou [E.2.3] implementar procedimentos administrativos 
e burocráticos necessários para a consecução do quanto deliberado, além [E.2.4] da promoção de seus subsequentes registros 
correspondentes junto aos respectivos órgãos públicos anuentes. Encerramento: Nada mais. São Paulo, SP, 26.04.2021. 
Membros da Diretoria presentes: Willians Cristiano Marques (“Diretor Presidente”); Rafael Chamas Alves (“Diretor Financeiro”); 
Wanderley Schmidt Campos (“Diretor de Operações”); e, Eduardo Peixoto Ferreira Leite (Diretor Geral), bem como sua acionista 
controladora TrayTecnologia. JUCESP nº 403.185/21-0 em 20.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BEETOOLS TECNOLOGIA EDUCACIONAL S/A.
CNPJ – 27.836.175/0001-90  -  NIRE – 41300297045

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 14ª. ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

BEETOOLS TECNOLOGIA EDUCACIONAL S/A, sociedade anônima de capital
fechado, com sede na Rua Inaja, 390, Centro, Pinhais, Paraná, CEP 83.324-050, convoca
seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 14 de setembro
de 2021,  às 17:00 horas, sob a forma semipresencial, ou seja, na sede da Companhia ou por
meio da plataforma Zoom, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
(1) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, com a emissão de novas ações
ordinárias, nominativas sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a conversão
de aportes efetuados por acionistas em cumprimento a contratos celebrados com a
Companhia, dispondo acerca do preço de emissão e do prazo a ser facultado a acionistas
da Companhia que pretendam subscrever e integralizar novas ações nas mesmas condições
aprovadas; (2) Aprovar os boletins de subscrição decorrentes das novas ações a serem
emitidas, fixando termos e condições; (3) Declarar o novo quadro de acionistas, após o
aumento de capital social;  (4) Aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, para contemplar o aumento de capital social; (5) Aprovar a consolidação do
Estatuto Social da Companhia; Os documentos relativos aos assuntos a serem deliberados
na Assembleia Geral Extraordinária poderão ser consultados na sede da Companhia, ou
mediante solicitação por e-mail para o endereço: guilherme.cooper@beetools.com.br.
Os senhores acionistas poderão part icipar da Assembleia Geral  Extraordinária de
forma remota e à distância por meio (a) do preenchimento e envio à Companhia do
Boletim de Voto à Distância; ou (b) do acesso à plataforma Zoom, na data e hora acima
mencionadas. O Boletim de Voto à Distância disponibilizado pela Companhia deverá
ser preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções nele contidas, na
hipó tese de o acion ist a opt ar  po r exercer seu d ireit o de vo to po r meio d esse
instrumento. O modelo de Boletim de Voto à Distância poderá ser solicitado por e-
mail  à Companhia, no endereço guilherme.cooper@beetools.com.br .  No caso de
procurador, ou de acionista pessoa jurídica, deverá ser apresentada  documentação que
evidencie os poderes do representante do acionista para participar da Assembleia Geral
e votar em nome do acionista, atendidas as demais disposições legais e normativas
aplicáveis. Os senhores acionistas que pretenderem participar da Assembleia Geral por
meio da plataforma Zoom deverão enviar para a Companhia, por e-mail para o endereço
guilherme.cooper@beetools.com.br, ou entregar na sua sede,  com antecedência de
pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto para o início da Assembleia, a
do cu men tação  cont en do  da  p rova de id ent ificação d o ac ion ista,  b em co mo
documentação que comprove seus poderes para part icipar de Assembleia Geral  da
Companhia (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento de mandato daqueles acionistas
que desejarem se fazer representar por procurador.  Os senhores acionistas ficam cientes
ainda que a  Assembleia Geral Extraordinária  será gravada em áudio e vídeo, devendo
a gravação ser mantida arquivada na sede da Companhia por, no mínimo, dois anos. A
fim de auxiliar os Acionistas presentes, a Companhia fornecerá suporte técnico pelo
telefone (41) 3544 - 3333. Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser
dirimid as po r meio d e con ta to,  p or e-mail  p ara o  endereço
guilherme.cooper@beetools.com.br.

Curitiba, 31 de agosto de 2021.
RAWLINSON PETER TERRABUIO

Diretor Presidente

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 41
O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos
Servidores de Órgãos Gestores de Recursos Hídricos do Estado

de São Paulo convoca seus delegados seccionais, representantes dos seus 653
cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 23
de setembro de 2021, no Auditório Mezanino do Edifício Cidade I, na Rua Boa Vista
170, Centro - São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede social, obedecendo
aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local,
cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1. Em primeira convocação às 08:00
horas com a presença de 2/3 do número total de delegados em condições de votar;  2.
Em segunda convocação às 09:00 horas com a presença da metade mais um do
número total de delegados, em condições de votar;  3. Em terceira e última convocação
às 10:00 horas com a presença mínima de  10  delegados em condições de votar para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1. Prestação
e Aprovação de Contas do Exercício de 2020 com apresentação do Relatório Anual,
Balanços, Demonstrativo de Resultados e Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores
Independentes; 2. Deliberar sobre Plano de Trabalho e Aplicação do FATES para 2020;
3. Distribuição e destinação das sobras líquidas apuradas no exercício; 4. Deliberar
sobre a Tabela de Gratificações; 5. Outros assuntos de interesse social.  São Paulo,
08 de setembro de 2021. JOSÉ CARLOS PISSAIA - Diretor Presidente.

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

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1008936-61.2018.8.26.0100 ( U-218 ) 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 a
Américo Bucci, Maria Helena Alvarez de Cienfuegos Bucci,Mauro Miguel Bittar, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Daniel Tampelli e Everli Romanich Pinheiro Tampelli ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de dom&iac ute;nio do imóvel localizado na Rua Sabino, nº 171, Saúde, São Paulo-SP,
com área de 236,194 m², contribuinte nº 042.113.0039-3, 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-SP. J - 02 e 03/09

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO DE UM ANO Autos de Declaração 
de Ausência de Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, requerido por Deolinda Peralta Oruê,  
CPF 176.111.958-32 - Processo nº 1094085-30.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner 
Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que atendendo ao que lhe foi requerido anuncia que nos autos supracitados, procedeu-se 
à ARRECADAÇÃO dos bens de propriedade do requerido Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, 
e ainda o chama, para entrar na posse de seus bens, conforme dispõe o art. 745 do CPC. E para  
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado durante um ano, reproduzido de dois em dois meses na forma da lei. Será o 

cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2021.                                                                   B 03 e 04/09

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0030197-94.2021.8.26.0100) - Processo 
principal: 1011772-70.2019.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas 
Eireli Epp, CNPJ 17.449.800/0001-97, na pessoa de seu representante legal e a Mohamad Wael 
Assad Ahmad, CPF 452.309.148-07, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco Bradesco 
S/A, foi convertido o mandado de citação em execução, para que paguem a quantia de R$ 170.168,83 
(junho/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Ficam cientes, ainda, 
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, impugnação. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1009765-81.2019.8.26.0011. 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) ROSELI PUHL ZIGMUNDO, Brasileira,
Separada judicialmente, Prendas do lar, RG 34.695.807-6, CPF 361.725.530-20, que Sociedade Educacional
Bricor Ltda, CNPJ 56.578.719/0001-69, ajuizou Ação Monitória para cobrança de R$ 5.300,67 (setembro/
2018), referente à prestação de serviços educacionais. 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 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do Código de Processo Civil), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021. 03 e 04.09



Governadores e presidente do Senado
discutem defesa da democracia

Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 3 DE  SETEMBRO DE 2021PÁGINA 6

Representantes do Fórum
de Governadores se reuniram
na quinta-feira (2), em Brasília,
com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, a fim de rea-
firmar o compromisso dos che-
fes dos Poderes Executivos es-
taduais e do Distrito Federal
com os valores e as instituições
democráticas.

Sem participações por vide-
ochamadas, o fórum foi repre-
sentado pelos governadores
Helder Barbalho (PA); Ibaneis
Rocha (DF); Reinaldo Azambu-
ja (MS); Renato Casagrande
(ES); Romeu Zema (MG) e We-
llington Dias (PI).

Após o fim da reunião, o
presidente do Senado disse a
jornalistas que, como “casa de
representação política do país”,
o Congresso Nacional tem que
estar aberto a ouvir os governa-
dores sobre “temas relativos à
democracia”.

“Esta manifestação dos go-

vernadores, sem fulanizar, sem
agredir, sem especificar nomes
e sempre preservando este con-
ceito tão importante para a Na-
ção, que é a preservação do Es-
tado Democrático de Direito -
esta manifestação é muito bem
recebida pelo Congresso Naci-
onal”, acrescentou Pacheco ao
classificar o regime democrá-
tico como um “ativo nacional”.

“É muito importante que to-
dos estejamos unidos, respei-
tando as divergências, buscan-
do consensos, convergências,
mas preservando um aspecto
que, para nós, é inegociável: a
democracia. Esta é uma reali-
dade. A democracia, assim
como o Estado de Direito, é
inegociável, e a sociedade já
assimilou estes conceitos, es-
tes valores nacionais, de modo
que estaremos sempre unidos
no propósito de preservar a de-
mocracia no nosso país”, decla-
rou Pacheco, convocando os

agentes públicos ao diálogo.
“Não é possível interromper o

diálogo com nenhum dos Pode-
res, com nenhuma instituição ou
deixar de ouvir os governadores”.

Ao lado de Pacheco e dos
demais governadores, Ibaneis
Rocha destacou que, já na reu-
nião anterior, de 23 de agosto,
o fórum já tinha manifestado
preocupação com o “esgarça-
mento das relações entre os
Poderes”.

“Isto, a preocupação, é unâ-
nime, independentemente da
coloração partidária. Há uma
unanimidade quanto ao sentido
de que temos todos que cami-
nhar juntos pela democracia.
Isto foi reafirmado , na presen-
ça do presidente do Senado”,
declarou Rocha, comentando
que a situação de instabilidade
política gera impactos negativos
para a economia brasileira.

Reformas
Além de almejarem disten-

sionar as relações entre os po-
deres Executivo, Legislativo e
Judiciário, os governadores
também apontaram a importân-
cia de o Congresso Nacional
aprovar uma reforma tributária
que simplifique a tributação,
evite a guerra fiscal entre as

unidades federativas e favoreça
o ambiente de negócios.

Para Pacheco, a demanda
dos governadores por uma me-
lhor distribuição dos recursos
da União entre estados e o Dis-
trito Federal é uma pauta justa.
“Esta equidade federativa é fun-
damental e sempre discutida
pelos governadores de forma
muito bem fundamentada, no
aspecto de assegurar mais
igualdade entre os entes fede-
rativos.”

Na última segunda-feira
(30), após se reunir com o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, Pacheco declarou a jorna-
listas que o Senado e o governo
vêm buscando um “caminho”
para uma “reforma tributária o
mais  ampla possível” que logo
será apreciado.

Nas redes sociais, o gover-
nador capixaba Renato Casa-
grande destacou que, além de
reforçar a importância do diá-
logo como forma de o país su-
perar os efeitos da pandemia da
covid-19 na economia e na vida
de todos os brasileiros, o en-
contro também serviu para que
os representantes do fórum tra-
tassem “da tramitação de pro-
jetos de interesse dos estados”
- projetos que “equilibrem a re-

lação” entre os Poderes.
Ibaneis Rocha informou que

a chamada Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) dos Pre-
catórios - que o governo fede-
ral encaminhou ao Congresso
Nacional em meados de agosto
a fim de obter permissão para
parcelar o pagamento de títulos
precatórios [dívidas do gover-
no já arbitradas pelo Poder Ju-
diciário - também foi debatida
com Pacheco, assim como a ne-
cessidade de o Ministério da
Saúde renovar, em caráter de
urgência, contratos de compra
de vacinas contra a covid-19 e
de ingredientes farmacêuticos
ativos (IFAs) usados na produ-
ção de imunizantes.

“Agora, em setembro, te-
mos contratos vencendo e isso
nos preocupa muito. Queremos
evitar uma corrida de estados e
municípios atrás de vacinas. Por
isso, via Senado, vamos levar
esta preocupação ao ministro da
Saúde [Marcelo Queiroga], para
que os contratos sejam renova-
dos”, comentou Rocha, adian-
tando que os governadores pre-
tendem se reunir também com
os presidentes da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira, e da Re-
pública, Jair Bolsonaro.

Segundo divulgou a equipe

do governador do Piauí, We-
llington Dias, que coordena a
temática de vacinas junto ao Fó-
rum de Governadores e preside
o chamado Consórcio do Nor-
deste (grupo que reúne os nove
governadores nordestinos), os
contratos de aquisição da Astra-
Zeneca e da CoronaVac estão
próximos do término. Caso não
sejam renovados, o Brasil de-
penderá das entregas da Pfizer
e da Janssen, o que pode redu-
zir o ritmo da vacinação em um
momento em que a dissemina-
ção de novas cepas do novo co-
ronavírus, como a variante Del-
ta, preocupa as autoridades sa-
nitárias.

“Vamos trabalhar juntos para
o Brasil ter mais vacinas, dia-
logando com o Congresso Na-
cional, com o Ministério da
Saúde, Anvisa, Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária, la-
boratórios, a fim de ampliar-
mos a capacidade de vacinação
e de produção no Brasil”, co-
mentou Dias, revelando que,
durante a conversa, discutiu-se
a criação de um grupo de traba-
lho para estudar formas de es-
timular o investimento público
e privado para criação de novos
empregos e geração de renda.
(Agencia Brasil)O presidente do Supremo

Tribunal Federal (STF), minis-
tro Luiz Fux, pediu na quinta-
feira (2) responsabilidade cí-
vica e respeito institucional
nas manifestações de rua que
estão programadas para o dia
7 de setembro. Em discurso na
abertura da sessão da Corte,
Fux afirmou que a liberdade de
expressão não comporta vio-
lências e ameaças. 

Segundo Fux, as liberdades
dos cidadãos não são benesses
do Estado, mas conquistas da
democracia brasileira. 

“Por isso mesmo, esta Su-
prema Corte, guardiã maior da
Constituição e árbitra da Fede-
ração, confia que os cidadãos
agirão em suas manifestações

Fux pede responsabilidade
 e respeito institucional

no 7 de setembro
com senso de responsabilida-
de cívica e respeito institucio-
nal, independentemente da po-
sição político-ideológica que
ostentam”, afirmou. 

O presidente também disse
que a Corte é defensora da liber-
dade de expressão e que a “postu-
ra ativa e ordeira da população” a
favor de pautas sociais e ideoló-
gicas fazem parte da democracia. 

“Num ambiente democráti-
co, manifestações públicas são
pacíficas, por sua vez, a liber-
dade de expressão não com-
porta violências e ameaças. O
exercício de nossa cidadania
pressupõe respeito à integrida-
de das instituições democráti-
cas e de seus membros”, com-
pletou. (Agencia Brasil)

A Polícia Federal informou
que prendeu na manhã de quinta-
feira (2), em Maringá (PR), um
homem suspeito de planejar ata-
ques terroristas. O suspeito foi
detido após a PF deflagrar a Ope-
ração Trastejo, que investiga
possíveis atos preparatórios de
terrorismo. Também foram apre-
endidos uma espingarda calibre
32 e muitos simulacros de arma.

De acordo com a PF, as in-
vestigações apontam para o re-
crutamento e radicalização por
meio virtual de um jovem, que
passou a assumir uma visão re-
ligiosa extremista e violenta,
com potencial para provocar atos
definidos em lei como terroris-
mo.

A PF disse ainda que o indi-
víduo vinha mantendo contato
direto com radicais islâmicos no
exterior, manifestando intenção
de viajar para outros países,
como o Iraque, e incorporar-se
a organizações terroristas.

“A investigação constatou
que o preso possui treinamento
para o manuseio e emprego de
armas, além de motivação (radi-
calismo religioso) e meios (ar-
mas e munições), podendo a
qualquer momento ou oportuni-
dade fechar o ciclo para a con-
sumação de ato terrorista”, in-

Polícia Federal prende
suspeito de planejar
ataques terroristas

formou a polícia.
Segundo a PF, o preso pos-

sui extenso histórico de regis-
tros criminais, incluindo posse
de entorpecente, ação penal pela
prática do crime de homicídio
qualificado e condenação por
posse irregular de arma de fogo
e outra por tentativa de roubo.

A polícia disse ainda o inves-
tigado chegou a circular vídeos
em grupos na internet, em que
exibia, encapuzado, armas, mu-
nição, rádio comunicador, cédu-
las de dólares americanos, den-
tre outros itens, proferindo con-
teúdo extremista e manifestan-
do desejo de executar mortes de
inocentes em uma ação suicida.

A PF disse que o suspeito foi
detido com base na previsão da
Lei de Enfrentamento ao Terro-
rismo sobre a prática de atos pre-
paratórios ao terrorismo com o
propósito inequívoco de consu-
mar tal delito. As penas previs-
tas na lei chegam a 30 anos de
reclusão.

A Operação Trastejo é uma
referência a um defeito no bra-
ço do instrumento de corda que
provoca problemas na emissão
do som. O nome foi dado devi-
do ao investigado se apresentar
nas redes sociais como profes-
sor de música. (Agencia Brasil)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CPI reage à ausência de advogado
 e pede retenção de passaporte

Senadores da Comissão Par-
lamentar de Inquérito da Pande-
mia do Senado aprovaram na quin-
ta-feira (2) um requerimento para
condução coercitiva do advogado
Marconny Albernaz de Faria. O
documento também determina a
retenção do passaporte de Faria
por 30 dias pela Polícia Federal.
Pelo requerimento, ele também
não poderá se deslocar da comar-
ca onde reside sem prévia autori-
zação da CPI e deverá indicar à co-
missão telefone e endereço ele-
trônico para ser contatado.

O advogado é apontado como
suposto lobista da Precisa Medi-
camentos, empresa que interme-
diou o contrato com o Ministério
da Saúde para compra de 20 mi-
lhões de doses da vacina indiana
Covaxin, suspenso após denúnci-
as de irregularidades trazidas pela
CPI. O requerimento é uma rea-
ção à ausência de Marconny de
Faria. Ele era aguardado para de-
por na comissão de inquérito.

Segundo o presidente do co-
legiado, senador Omar Aziz
(PSD-AM), a secretaria da co-
missão encaminhará ofício ao
Ministério Público Federal para
conhecimento dos fatos e ado-
ção das providências cabíveis.
Além disso, tudo será encaminha-

do à ministra do Supremo Tribu-
nal Federal Cármen Lúcia.

O lobista já tinha dado sinais
de que não pretendia ir ao Sena-
do. Na quarta-feira (1º) ele apre-
sentou um atestado médico ao
colegiado para não comparecer. A
mesma estratégia já havia sido uti-
lizada nessa quarta-feira por ou-
tro convocado, Marcos Tolentino,
advogado suspeito de ligações
com o FIB Bank, fundo garanti-
dor do contrato para aquisição da
Covaxin pelo governo federal.

Durante a reunião, Omar Aziz
criticou a emissão de atestados
médicos apresentados por duas
pessoas que deveriam prestar de-
poimento à CPI. Falando especi-
ficamente sobre Tolentino, o pre-
sidente da comissão disse que ele
vai depor “nem que seja de maca”.

“Ele, Marcos Tolentino, se
internou no final da tarde, e às 8h
da noite estava dando entrevista.
Sorridente, como se nada esti-
vesse acontecendo. Para quem es-
tava passando mal, não dava para
estar dando entrevista. O Marcos
Tolentino é um fraudador, e não
vai fraudar uma doença? É esse
cidadão que se interna na véspe-
ra de ser ouvido. Ele vem para cá
nem que seja de maca. Mas vai
vir aqui”, garantiu Aziz.

Com a ausência de Marconny
de Faria e já na reta final dos tra-
balhos, a cúpula da CPI decidiu
antecipar o depoimento do ex-
secretário de Saúde do Distrito
Federal Francisco Araújo.

Araújo foi preso em agosto
do ano passado, período em que
comandava a pasta, no âmbito da
Operação Falso Negativo, do Mi-
nistério Público do Distrito Fede-
ral e Territórios (MPDFT). A inves-
tigação apura fraudes na compra de
testes para detectar a covid-19 ven-
didos pela Precisa. Após três me-
ses detido, Francisco Araújo foi
solto e passou a ser monitorado
por tornozeleira eletrônica.

No início do depoimento,
respaldado por uma habeas cor-
pus concedido pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o ex-secre-
tário de Saúde do Distrito Fede-
ral não fez o juramento de di-
zer a verdade ao responder aos
questionamentos e disse que vai
seguir os limites do habeas cor-
pus concedido pela Corte. O de-
poente também não quis fazer
uma apresentação inicial.

Sobre a Precisa, Araújo dis-
se não conhecer Francisco Ma-
ximiano, sócio-proprietário da
empresa. Aos senadores, o de-
poente também negou que a em-

presa tenha apresentado propos-
ta fora do prazo de licitação
para compra de testes rápidos
para detecção do novo corona-
vírus.

O depoente disse ter segui-
do o trâmite determinado pela
secretaria, tendo cancelado um
processo de compra de 50 mil
testes pela Precisa e depois re-
aberto, para a aquisição de 300
mil unidades, em licitação da
qual participaram sete empre-
sas. “Tenho minha consciência
tranquila e em paz que não tem
e nem terá minha digital em ne-
nhum só lugar em relação com
a empresa Precisa”, afirmou.

A respeito de sua indicação
para comandar a Secretaria de
Saúde do Distrito Federal,
Francisco Araújo disse que a
decisão do governador Ibaneis
Rocha foi técnica, e não políti-
ca. Araújo negou conhecer o lí-
der do governo na Câmara, Ri-
cardo Barros (PP-PR), ou ter
qualquer relação com o Parti-
do Progressista, embora conhe-
ça pessoas do partido. O depo-
ente defendeu seus cinco meses
de gestão e disse que se “desco-
nectou” completamente da área
da saúde após deixar o cargo.
(Agencia Brasil)

Presidente sanciona projeto que
revoga Lei de Segurança Nacional

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou, com vetos, o projeto
que revoga a Lei de Segurança
Nacional e que cria um capítulo
no Código Penal para crimes con-
tra o Estado Democrático de Di-
reito. O texto foi publicado na
quinta-feira, no Diário Oficial da
União e entra em vigor em 90 dias.

Bolsonaro vetou o trecho que
previa punição para quem praticas-
se a “comunicação enganosa em
massa”, as fake news. O argumen-
to é que ele contraria o interesse
público por não deixar claro o
objeto da criminalização, se a con-
duta daquele que gerou a notícia
ou daquele que a compartilhou
(mesmo sem intenção de massi-
ficar), ou se haveria um “tribunal
da verdade” para definir o que
pode ser entendido por inverídi-
co. Além disso, provocaria “enor-
me insegurança jurídica” diante da
dúvida sobre se o crime seria con-
tinuado ou permanente.

“A redação genérica teria o

efeito de afastar o eleitor do de-
bate político, reduzindo sua capa-
cidade de definir suas escolhas
eleitorais, inibindo o debate de
ideias, limitando a concorrência
de opiniões, indo de encontro ao
contexto do Estado Democrático
de Direito, o que enfraqueceria o
processo democrático e, em últi-
ma análise, a própria atuação par-
lamentar”, diz a mensagem enca-
minhada ao Congresso.

Os parlamentares farão a aná-
lise dos vetos e poderão mantê-
los ou derrubá-los. O texto do pro-
jeto foi aprovado em maio na Câ-
mara e em agosto pelo Senado.

Outro trecho vetado dizia res-
peito ao atentado ao direito de
manifestação. Nesse caso, segun-
do o argumento apresentado por
Bolsonaro, a dificuldade seria ca-
racterizar o que viria a ser mani-
festação pacífica, o que também
poderia gerar “grave insegurança
jurídica para os agentes públicos
das forças de segurança respon-

sáveis pela manutenção da or-
dem”.

O presidente também vetou o
trecho que previa que militares
que cometerem crime contra o
Estado de Direito teriam a pena
aumentada pela metade, além da
perda do posto e da patente ou gra-
duação. A justificativa é de que
isso violaria o princípio da propor-
cionalidade, “colocando o militar
em situação mais gravosa que a de
outros agentes estatais, além de
representar uma tentativa de im-
pedir as manifestações de pensa-
mento emanadas de grupos mais
conservadores”.

Do mesmo modo, foi vetado
o dispositivo que aumentava a
pena em um terço caso o crime
fosse cometido com violência ou
grave ameaça com uso de arma de
fogo ou por funcionário público,
que seria punido, ainda, com a per-
da da função. Para Bolsonaro, “não
se pode admitir o agravamento
pela simples condição de agente

público em sentido amplo, sob
pena de responsabilização penal
objetiva, o que é vedado”.

Também foi barrado o dispo-
sitivo que permitia que partidos
políticos com representação no
Congresso movessem ação con-
tra envolvidos em crimes contra
o funcionamento das instituições
democráticas nas eleições caso o
Ministério Público não o fizesse
no prazo estabelecido em lei.

O argumento é de que a medi-
da não é “razoável para o equilí-
brio e a pacificação das forças
políticas no Estado Democrático
de Direito, levando o debate da es-
fera política para a esfera jurídico-
penal, tendente a pulverizar inicia-
tivas para persecução penal em de-
trimento do adequado crivo do Mi-
nistério Público”. “Nesse sentido,
não é atribuição de partido político
intervir na persecução penal ou na
atuação criminal do Estado”, diz a
justificativa encaminhada ao Con-
gresso.  (Agencia Brasil)

Fiocruz entregará próximas doses da
AstraZeneca a partir do dia 13

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) informou  na quinta-
feira (2) que fará suas próximas
entregas de vacinas contra a co-
vid-19 ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI) a partir da
semana de 13 a 17 de setembro.

O Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Man-
guinhos) da fundação produz a
vacina Oxford/AstraZeneca a
partir de ingrediente farma-
cêutico ativo (IFA) importado,
enquanto não conclui o pro-

cesso de transferência de tec-
nologia para nacionalizar a
produção do insumo.

A Fiocruz explica que as pró-
ximas entregas serão daqui a
duas semanas porque a chegada
mensal de IFA programada para

agosto ocorreu apenas no fim do
mês, nos dias 25 e 30. Como a
produção e o controle de qua-
lidade das doses exigem três
semanas, as vacinas produzidas
ainda não estão disponíveis
para liberação.


