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Governo reduz ICMS para bares e
restaurantes do estado de SP
O governador de São Paulo, João Doria, anunciou na
quarta-feira (15) a redução na
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para bares e restaurantes do estado de São
Paulo, um dos setores mais
afetados pela pandemia de
covid-19.
Com isso, o imposto será
de 3,2%, voltando ao patamar
do ano passado. Atualmente,
esse imposto estava em 3,69%.
A expectativa do governo é que
250 mil estabelecimentos se-

Boletim mostra que 12 estados e o
DF reduziram gastos com pessoal
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Ministro defende aumento “modesto
e moderado” para Bolsa Família
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Mulheres
afegãs
protestam
contra uso da
burca
“Não toquem nas minhas
roupas” é o slogan da campanha que está se tornando viral
nas redes sociais contra a imposição talibã do uso da burca.
As mulheres publicam uma fotografia vestidas com roupas
coloridas, explicando que esses vestidos é que são os trajes tradicionais afegãos.
A roupa tradicional afegã
para mulheres inclui vestidos
esvoaçantes coloridos que cobrem os tornozelos e pode
também ter lenços cobrindo os
cabelos. É com esse estilo que
as mulheres afegãs, em todo o
mundo, se associaram a uma
campanha online contra o uso
da burca restaurada pelos talibãs.
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Previsão do Tempo
Quinta: Chuvoso
durante o dia. À
noite pode chuviscar e o céu ainda
fica nublado.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,23
Venda:
5,23
Turismo
Compra: 5,26
Venda:
5,40

EURO
Compra: 6,18
Venda:
6,19

20º C
16º C

Noite
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A União Europeia (UE)
tem vacinas contra a covid-19
suficientes para garantir uma
terceira dose, caso seja necessário. No discurso do Estado
da União Europeia (Soteu, a
sigla em inglês), a presidente
da comissão, Ursula Von der
Leyen, traçou as prioridades
para o próximo ano e disse que
o combate à pandemia continua
no topo das preocupações. A
UE quer acelerar a vacinação
nos países com baixo rendimento e, para isso, vai doar mais
200 milhões de doses até meados de 2022.
Ela anunciou que vai ser
organizada no próximo ano,
durante a presidência francesa
da UE, uma reunião de cúpula
sobre defesa.
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Governo lança parceria com
estados no Programa Casa
Verde e Amarela

O governo anunciou na quarta-feira (15) uma nova modalidade do seu programa habitacional,

o Casa Verde Amarela Parcerias,
na qual estados e municípios vão
entrar com contrapartida de 20%

do valor das moradias, que pode
incluir o terreno do empreendimento.
Página 6

Vacinação com Coronavac
reduziu em 88% as mortes
de pessoas com mais
de 70 anos no país
O Governador João Doria
anunciou, nesta quarta-feira (15),
que a imunização com Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a
biofarmacêutica Sinovac, reduziu em 88% as mortes por COVID-19 entre os idosos com
mais de 70 anos no Brasil. A queda, apontada pelo próprio Ministério da Saúde, indica a eficiên-

cia do imunizante que foi utilizado na vacinação de 80% das
pessoas nesta faixa etária em
todo país. “A vacinação com Coronavac reduziu em 88% as mortes de pessoas com mais de 70
anos no Brasil. Nossos pais,
avós, tios e amigos com mais idade, felizmente, em sua maioria,
estão salvos. Salvos pela vacina”,
destacou Doria.
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BC publica relatório e
normas sobre gestão
de riscos climáticos
O Banco Central (BC) publicou na quarta-feira (15) um conjunto de normas que tratam da
gestão de riscos sociais, ambientais e climáticas no âmbito do
sistema financeiro. A autarquia
divulgou ainda o primeiro Relatório de Riscos e Oportunidades
Sociais, Ambientais e Climáti-

cas, que apresenta as ações do BC
na dimensão sustentabilidade da
Agenda BC#, que reúne as estratégias do banco na promoção da
estabilidade financeira do país.
De acordo com o presidente
do BC, Roberto Campo Neto, há
uma relação clara desses riscos
sociais.
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Esporte

MotoE: Granado tenta título inédito
para o Brasil na motovelocidade
O Brasil terá neste final de
semana (18 e 19/9) uma chance de conquistar o título de
uma categoria de nível mundial
da motovelocidade. O brasileiro Eric Granado entra na pista
de Misano, Itália, para a rodada dupla válida pela sexta e
sétima etapas, como um dos
principais nomes na definição
do campeão de 2021.
Competindo pela equipe
One Energy Racing, Granado
ocupa a vice-liderança da
competição, tendo à frente
apenas o italiano Alessandro
Zaccone (equipe Octo Pramac). Com 50 pontos em jogo
no final de semana – 25 para o
vencedor de cada etapa da rodada dupla –, Granado tentará
concluir a arrancada final que
o fez reduzir de 28 para sete
pontos a desvantagem em relação a Zaccone nas duas últi-

mas provas disputadas.
Nas provas mais recentes, o
brasileiro venceu a quarta etapa,
em Assen (Holanda), com o italiano completando no terceiro
lugar. Já em Spielberg (Áustria),
quinta etapa, Granado foi protagonista de uma sensacional prova de recuperação. Depois de largar em 13º, Eric terminou em
segundo, enquanto o atual líder
finalizava no sexto posto.
Onze candidatos – “O Zaccone é o principal rival neste
momento, por estar na liderança, mas há no total onze pilotos
com chances matemáticas de serem campeões. Então, é uma briga muito mais ampla”, destaca
Eric Granado.
“Entre eles estão o atual campeão, Jordi Torres, e o campeão
de 2019, Matteo Ferrari. Além
do Dominique Aegerter e o
Lukas Tulovic, que são muito rá-
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UE vai doar
200 milhões
de doses de
vacinas até
meados de
2022

jam beneficiados com a medida.
“A medida é resultado de
muito diálogo do governo com
o setor. A redução para 3,2%
significa a redução de 13% do
ICMS para o estado, uma renúncia fiscal de mais de R$ 100
milhões. Mas é uma medida
muito necessária para a retomada do setor, que é grande
empregador e gerador de renda”, disse o secretário de Fazenda e Planejamento de São
Paulo, Henrique Meirelles.
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Granado lidera prova na Áustria
pidos e este ano estão fazendo sequência”, conclui o brasileiro.
campanhas muito consistentes.
Nas cinco provas realizadas
Eu acredito que será um final de até o momento, Granado cravou
semana espetacular, com duas quatro poles e todas as melhoprovas de altíssimo nível. E vou res voltas em corrida. O brasileifazer o meu melhor para mere- ro também é o único piloto a socer estar entre os primeiros na mar mais de uma vitória, com
classificação final. O resto é con- primeiros lugares em Le Mans

(França) e Assen (Holanda).
As duas provas da rodada
dupla final devem ser exibidas
pelos canais Fox Sport. Confira a classificação do Mundial
de MotoE:
Alessandro Zaccone (Itália,
Octo Pramac MotoE), 80 pontos; 2) Eric Granado (Brasil,
One Energy Racing), 73; 3)
Jordi Torres (Espanha, Pons
Racing 40), 72; 4) Dominique
Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact GP), 69; 5) Lukas Tulovic
(Alemanha, Tech 3 E-Racing),
53; 6) Matteo Ferrari (Itália,
Indonesian E-Racing Gresini
Moto), 48; 7) Miquel Pons
(Espanha, LCR E-Team), 46; 8)
Mattia Casadei (Itália, Ongetta
Squadracorse), 43; 9) Yonny
Hermandez (Colômbia, Octo
Pramac MotoE), 40; 10) Hikari Okubo (Japão, Avant Ajo
MotoE), 35 pontos.

Miguel Costa retorna ao WSK em Lonato
em busca de novas conquistas na Europa
Estreante na categoria OK
Júnior em 2021, o jovem Miguel Costa retorna ao WSK
neste final de semana em Lonato, na Itália, após quase dois
meses sem competições na
Europa. Integrante do programa de jovens talentos da Sauber Karting Team, o piloto brasileiro correrá em busca de
vitórias no WSK Open Cup e
acredita nas possibilidades de
novos aprendizados nos últimos meses de 2021.

“Foram quase dois meses
importantíssimos para que a gente pudesse recarregar as energias, descansar e retornar focados
para o WSK. O objetivo é, claro,
seguir evoluindo em meu ano de
estreante, então trabalharemos
em busca de bons resultados,
como vitórias, pódios e top-5.
Estou muito animado para voltar
a acelerar em Lonato”, diz Miguel, que tem apoio de Baked
Potato e Participa.
Destaque no WSK no início

da temporada com um top-5 na
Final em La Conca, Miguel foi o
melhor estreante do Super Master Series e também obteve um
bom aprendizado no Campeonato Europeu de Kart, onde pôde
guiar em pistas na Bélgica, França, Itália e Espanha.
Com apenas 12 anos de idade, o piloto brasileiro fez sua
estreia na OK Júnior em 2021
após uma temporada de destaque
na X30 Júnior no ano passado.
Em busca de novas conquistas na

categoria, Miguel valorizou os
testes realizados em Lonato no
último final de semana com a
Sauber Karting Team.
“Continuamos nossa preparação ao longo dessa pequena
pausa de competições e isso
foi muito importante para ajustar algumas coisas, seguir evoluindo e muito mais. O último
teste em Lonato no último final de semana foi muito bom
também e com certeza nos ajudará na primeira etapa do WSK

Open Cup. Vamos com tudo”,
diz Miguel.
As atividades de pista deste final de semana em Lonato
começam já nesta quarta-feira
(15) com os primeiros treinos
livres. As baterias classificatórias terão início na sexta-feira
(17), enquanto a Pré-Final será
no domingo (19) a partir das
07h20 (horário de Brasília). A
Final da categoria OK Júnior
está marcada para o mesmo
dia, às 10h55.
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Governo reduz ICMS para bares e
restaurantes do estado de SP
SP anuncia programa que
prevê R$ 47,5 bilhões
em investimentos
O governador de São Paulo, João Doria, anunciou, na
quarta-feira (15), o programa
Pró SP que pretende investir R$
47,5 bilhões em mais de oito
mil obras no estado. Segundo
Doria, o governo estima que
serão gerados 200 mil empregos.
Para 2022, o orçamento do
estado prevê investimentos da
ordem de R$ 25 bilhões, além
de R$ 22,5 bilhões que estão
sendo aplicados este ano.
De acordo com o governo,
o investimento de maior impacto é a retomada da construção da Linha 6 – Laranja do
Metrô, com previsão de investimentos de R$ 15 bilhões.
Também estão no programa a
construção da Linha 17 do

monotrilho e as extensões da
Linha 2 Verde do Metrô e da
Linha 9, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM). Outra ação já em andamento é a despoluição do
Rio Pinheiros.
Também fazem parte do
programa os contornos da
Rodovia dos Tamoios, o Hospital Pérola Byington e a concessão rodoviária PiracicabaPindorama, com 1.370 quilômetros (km) de extensão. Na
quarta-feira (15), a licitação
de R$ 1 bilhão em obras do
programa Novas Estradas Vicinais, que prevê a recuperação de 456 quilômetros em
54 vias, foi publicada no Diário Oficial do estado. (Agencia Brasil)
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O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou na quartafeira (15) a redução na alíquota
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
para bares e restaurantes do estado de São Paulo, um dos setores mais afetados pela pandemia
de covid-19.
Com isso, o imposto será de
3,2%, voltando ao patamar do
ano passado. Atualmente, esse
imposto estava em 3,69%. A expectativa do governo é que 250
mil estabelecimentos sejam beneficiados com a medida.

“A medida é resultado de
muito diálogo do governo com
o setor. A redução para 3,2% significa a redução de 13% do
ICMS para o estado, uma renúncia fiscal de mais de R$ 100
milhões. Mas é uma medida
muito necessária para a retomada do setor, que é grande empregador e gerador de renda”, disse
o secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles.
Além da redução do ICMS,
o governador anunciou também o programa de investi-

mentos Retoma SP, para os
setores mais afetados pela
pandemia, e a criação da linha
de crédito Nome Limpo, que
deve oferecer R$ 100 milhões
para empresários que ficaram
com o nome sujo por causa da
pandemia.
O Retoma SP pretende ofertar serviços e programas para
impulsionar a economia das cidades paulistas. Com isso, trabalhadores, desempregados, estudantes e pequenos empreendedores que necessitam de auxílio,
neste momento de retomada,

poderão ter acesso a serviços
oferecidos pelo governo, tais
como o Banco do Povo, o Empreenda Rápido, o Bolsa do
Povo e o Mutirão do Emprego.
Mais informações sobre esse
programa devem ser fornecidas
na próxima sexta-feira, segundo
o governo.
Já o Linha Nome Limpo vai
oferecer, a partir de outubro, crédito especial de R$ 100 milhões
para empresários que ficaram
com o nome sujo por causa da
pandemia possam regularizar sua
situação.(Agencia Brasil)

Concluida entrega de 100 mi de doses
da Coronavac ao Ministério da Saúde
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (15) a
conclusão de entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde,
encerrando, assim, o segundo
contrato com o órgão federal –
o primeiro contrato de 46 milhões de doses foi encerrado em
12 de maio.
“Hoje entregamos um lote
de 5,1 milhões de doses da vacina do Butantan, cumprindo,
com isso, 100 milhões de doses desta vacina que está no bra-

ço de brasileiros. Quase 40% de
todos os brasileiros tomaram a
Coronavac, inclusive eu”, disse
Doria.
O Instituto Butantan entregou, ainda, outros 1,8 milhão de
doses para iniciar, por determinação do Governador, a substituição das 8 milhões de doses
retidas temporariamente pela
Anvisa e, assim, não interromper o processo de imunização
no país.
“Vamos substituir todas as 8
milhões de doses por outras

doses de Coronavac produzidas
pela fábrica que foi inspecionada pela Anvisa, assim eliminamos o impasse e disponibilizamos a vacina para ser aplicada
nos brasileiros”, completou o
Governador.
As doses liberadas na quarta-feira foram produzidas pelo
Butantan com IFA proveniente
de fábrica na China, certificada
previamente pela Anvisa. A ação
foi possível a partir de conversas junto à biofarmacêutica Sinovac para o envio de novas do-

ses da CoronaVac, em substituição aos lotes que estão suspensos.
Um novo lote com 5 milhões de doses prontas chegará
em São Paulo na próxima semana, produzido na mesma planta
fabril, oferecendo uma solução
prática para o impasse de doses
ainda retidas pela Anvisa. Enquanto isso, o Instituto Butantan mantém uma força-tarefa
em entendimento junto ao órgão federal para a liberação dos
lotes interditados.

Vacinação com Coronavac reduziu em 88% as
mortes de pessoas com mais de 70 anos no país
O Governador João Doria
anunciou, nesta quarta-feira
(15), que a imunização com Coronavac, vacina produzida pelo
Instituto Butantan em parceria
com a biofarmacêutica Sinovac,
reduziu em 88% as mortes por
COVID-19 entre os idosos com
mais de 70 anos no Brasil. A queda, apontada pelo próprio Ministério da Saúde, indica a eficiência do imunizante que foi utilizado na vacinação de 80% das
pessoas nesta faixa etária em
todo país.
“A vacinação com Corona-

vac reduziu em 88% as mortes
de pessoas com mais de 70 anos
no Brasil. Nossos pais, avós, tios
e amigos com mais idade, felizmente, em sua maioria, estão
salvos. Salvos pela vacina”, destacou Doria. “A vacina produzida pelo Instituto Butantan foi
fundamental na queda das mortes pela COVID-19 entre os idosos”, completou.
Os dados do Sivep-Gripe
(Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe) do Ministério da Saúde indicam que a média semanal de

mortes por COVID-19 entre as
pessoas com 70 anos ou mais
caiu de 1.316 por dia em 28 de
março para 164 em 20 de agosto. A queda de 88% considera
todo o território nacional.
Se consideradas apenas as
estatísticas de São Paulo, o resultado é semelhante, com redução de 86% no número de
óbitos. A média semanal de
mortes por COVID-19, entre
pessoas com mais de 70 anos
no estado, caiu de 353 por dia
em 28 de março, para 51 em
20 de agosto.

A vacina produzida pelo Instituto Butantan teve papel fundamental na queda das mortes, uma
vez que 8 de cada 10 pessoas
com mais de 70 anos foram imunizadas com Coronavac no país.
Em 28 de março as vacinas da
Pfizer e da Jansen ainda não eram
aplicadas em São Paulo e no
Brasil, e a proporção de imunizantes disponíveis no país era de
8 doses de Coronavac para cada
duas da Aztrazeneca. Já no estado de São Paulo, a cada 10 pessoas nessa faixa etária, 9 receberam a Coronavac.

SP atinge 100% de cobertura vacinal contra
COVID-19 em idosos acima de 65 anos
O Governador João Doria
anunciou que o Estado de São
Paulo ultrapassou a meta de vacinação contra COVID-19 entre
todos os idosos acima de 60
anos com esquema de imunização completo, protegendo mais
de 7,3 milhões de pessoas. No
público acima de 65 anos, foi
atingido 100% de cobertura vacinal em todas as estratificações. Na faixa de 60 a 64 o percentual foi de 93,5%, também
acima da meta definida da campanha, que é de ao menos 90%
dos públicos-alvo.
“Nós vencemos esta luta
para que as pessoas pudessem ter
consciência que era fundamental serem vacinadas para estarem
protegidas na sua vida. Neste
momento, nós estamos celebrando isso. Trata-se de um porcentual de adesão extraordinário”, disse Doria.
Estes grupos estiveram entre
os primeiros contemplados na
campanha e iniciaram seus esquemas vacinais predominantemente entre fevereiro e abril (o
cronograma por faixa etária está
disponível
em:
https://
vacinaja.sp.gov.br/).
Dos 7,3 milhões de idosos

vacinados, 3,93 milhões estão na
faixa de 60 a 69 anos; 2,27 milhões entre 70 e 79; 924,9 mil
de 80 a 85; e 207,3 mil acima
de 90 anos.
“A meta, pela Organização
Social de Saúde (OMS), é de
90%, mas na população de 65 a
90 anos ou mais, nós atingimos
mais de 100% dessa meta. Mostrando que a população acredita na
vacina, confia na vacina e sabe que
a melhor forma de passar por essa
pandemia é estando vacinado.”,
afirmou a Coordenadora Geral do
Plano Estadual de Imunização
(PEI) de SP, Regiane de Paula.
No decorrer de toda a campanha, iniciada em janeiro de
2021, SP já administrou mais de
57,97 milhões de doses. O número soma 35,92 milhões de
aplicações de primeira dose,
20,79 milhões de segunda e 1,15
milhão de dose única, além de
111,6 mil de doses de reforço.
Com a mobilização das 645
cidades, 97,38% da população
adulta de SP já recebeu pelo
menos uma dose da vacina e
61,75% das pessoas com idade
acima de 18 anos já têm esquema vacinal completo. Os dados
estão disponíveis e são atualiza-

dos em tempo real no Vacinômetro do site do Governo de SP.
O resultado é fruto do trabalho do Governo de São Paulo na
logística, planejamento e a realização de diversas campanhas
de incentivo à vacinação, e dos
645 municípios, que trabalham
incansavelmente na aplicação
das doses na população. O estado continua em ação para completar a meta em demais grupos
já contemplados na campanha.
Dose adicional
A estratégia visa alcançar todas as pessoas com 60 anos ou
mais que tomaram a segunda
dose há pelo menos seis meses.
Além disso, também serão imunizados imunossuprimidos com
idade a partir de 18 anos. Os dois
públicos desta fase somam 1
milhão de pessoas.
Para organização da rede, o
calendário foi escalonado por
faixas etárias e priorização dos
mais velhos. Esta primeira fase
dedicada ao reforço na proteção
contra a COVID-19 começou
em 6 de setembro, contemplando idosos acima de 90 anos. Na
segunda-feira (13), até o dia 19,
é a vez da faixa etária de 85 a 89
anos. Entre os dias 20 e 26, as

doses estarão disponíveis para os
que têm de 80 a 84 anos.
Também estão inclusos neste período os adultos imunossuprimidos, como pacientes em
tratamento de hemodiálise, quimioterapia, Aids, transplantados,
entre outras pessoas em alto grau
de imunossupressão. Neste
caso, a dose adicional será aplicada pelo menos 28 dias após a
data da conclusão do esquema
vacinal, seja pela segunda dose
(Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) ou por dose única (Janssen).
A partir do dia 27, até 3 de
outubro, serão contempladas
pessoas na faixa de 70 a 79 anos.
Concluindo esta fase ainda no
mês de outubro, serão alcançados os idosos de 60 a 69 anos
entre os dias 4 e 10.
No total são 7,3 milhões de
pessoas que tomaram suas vacinas em momentos diferentes da
campanha e receberão suas doses adicionais quando completarem os intervalos de tempo
mínimos após a segunda dose
ou conclusão do esquema vacinal – de pelo menos seis meses
para quem tem 60 anos ou mais,
e ao menos 28 dias para os adultos com imunossupressão.

SP destina mais R$ 1 bilhão para nova
fase do programa Novas Estradas Vicinais
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (15),
no Palácio dos Bandeirantes, o
investimento de mais de R$ 1
bilhão na nova fase do programa Novas Estradas Vicinais,
que vai beneficiar outras 54
vias com 465 quilômetros de
melhorias.
Com essa nova etapa, o programa coordenado pelo DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem) soma investimentos
de R$ 3,3 bilhões, o que corresponde a 333 obras em 3,4
mil km de estradas, gerando
mais de 30 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas.

O investimento previsto faz
parte do programa Pró SP, um
amplo pacote de obras estruturantes do Governo para auxiliar
na retomada do crescimento
econômico, oferta de emprego
e geração de renda em 2021 e
2022. A iniciativa prevê recursos que totalizam R$ 47,5 bilhões para obras nas áreas de infraestrutura, transportes, educação e saneamento.
Importância das vicinais
As estradas vicinais são essenciais para o escoamento da
produção agrícola e movimentam as economias regionais,
além de garantir o deslocamen-

to da população de cidades menores a grandes centros urbanos, que dão acesso a serviços
importantes como saúde e educação.
“O Novas Estradas Vicinais
é um grande programa para melhorar a qualidade de vida das
pessoas e criar empregos em
todo o Estado. Quem vive no interior sabe a importância de ter
uma vicinal asfaltada e bem sinalizada. Isso traz segurança aos
usuários e também agiliza o escoamento da produção, dentro
da nossa nova matriz de logística”, afirma João Octaviano Machado Neto, secretário estadu-

al de Logística e Transportes.
Parceria técnica
Um estudo técnico do
DER, feito em conjunto com
as Prefeituras, identificou os
principais gargalos para o desenvolvimento do projeto. As
vicinais foram divididas em
categorias – estradas que ligam
polos geradores de produtos e
serviços e rodovias estaduais,
além das que dão acesso a municípios.
O edital desta nova fase foi
publicado nesta quarta-feira no
Diário Oficial do Estado e o
documento estará disponível
no site do DER.
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Ministro defende aumento “modesto
e moderado” para Bolsa Família
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu na quartafeira (15) um aumento “necessário” no programa Bolsa Família,
de assistência a famílias de baixa
renda, mas acrescentou que o reajuste dever ser “modesto e moderado”, na faixa dos R$ 300, e
não acima de R$ 600 ou R$ 700,
“como querem fazer”.
Guedes disse que um reajuste muito grande poderia “ser lido
como populismo” e acrescentou
que “ímpetos eleitorais” que interferiram no orçamento no passado acabaram mal. “Não queremos que isso se repita”, afirmou.
O ministro defendeu o teto de
gastos, mas disse também que
“devemos à população brasilei-

ra” um programa social “um pouco mais robusto”.
As declarações foram dadas
durante um seminário online
promovido pelo Movimento
Pessoas à Frente, grupo que defende a melhoria na gestão de
pessoas do poder público e reúne pesquisadores, acadêmicos,
executivos e profissionais da
iniciativa privada.
“Compreensão”
Hoje, o valor máximo do
Bolsa Família encontra-se em
torno de R$ 190. O governo busca espaço no orçamento do ano
que vem para realizar um reajuste no benefício, que deve ser rebatizado como Auxílio Brasil.
Uma das fontes de recursos

apontada pela Economia seria
um parcelamento no pagamento,
previsto no orçamento do ano
que vem, de R$ 89,1 bilhões em
precatórios – dívidas do poder
público decorrentes de sentenças judiciais inapeláveis.
O governo enviou uma proposta de emenda constitucional
(PEC) ao Congresso, em agosto, com o objetivo de parcelar o
pagamento de precatórios por
alguns anos, em certas ocasiões.
Paralelamente, o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF)
e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fux, propôs uma
solução via Judiciário.
Ambas as iniciativas, no entanto, ainda não prosperaram. Na

quarta-feira (15), Guedes pediu
“compreensão” e “socorro” a
integrantes do Legislativo e Judiciário para encontrar uma solução para os precatórios, o que
destravaria o reajuste no Bolsa
Família. Fux e o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), também participaram do mesmo evento em que o
ministro da Economia falou.
Durante sua fala, Guedes
também tocou em outros assuntos e voltou a defender o “desinvestimento” estatal em setores
nos quais a iniciativa privada tem
melhor desempenho, a fusão de
ministérios e a reforma administrativa ora em tramitação no
Congresso. (Agencia Brasil)

Ipea: inflação é maior para as
famílias de menor renda
O Indicador de Inflação por
Faixa de Renda, apurado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apontou que,
enquanto a inflação das famílias
de renda baixa e muito baixa registrou alta de 0,91%, a das famílias no segmento superior de
renda apresentou variação menor (0,78%), em agosto.
O estudo divulgado na quarta-feira (15), no Rio de Janeiro,
mostra que o grupo de alimentação foi o que mais contribuiu
para a alta inflacionária das famílias dos três segmentos de
renda mais baixa. Já para as três
faixas de renda mais alta, o maior impacto veio do grupo de
transportes.

Segundo o Ipea, para as famílias com menor renda, mesmo diante de uma deflação em
itens importantes como arroz (2,1%), feijão (-1,7%) e óleo de
soja (-0,4%), os aumentos de
preços das proteínas animais,
especialmente do frango (4,5%),
dos ovos (1,6%), da batata
(20%), do açúcar (4,6%) e do
café (7,6%) explicam a pressão
inflacionária que vem dos alimentos.
Já a alta inflacionária do grupo de transportes deve-se aos
reajustes de 2,8% da gasolina e
de 4,7% do etanol, combinados
com a alta nos preços dos automóveis novos (1,8%) e dos serviços de aluguel de veículos

(6,6%), mesmo com a queda de
10,7% das passagens aéreas.
O grupo de habitação foi o terceiro que mais influenciou todas
as faixas de renda, puxado pelos
reajustes de 1,1% da energia elétrica, de 2,7% do gás encanado e
de 2,4% do gás de botijão.
Segundo o Ipea, as famílias
de renda baixa e média baixa são
as que apresentam as maiores
taxas de inflação (5,9%) no acumulado do ano.
Aceleração inflacionária
Os dados acumulados em 12
meses mostram que, apesar da
aceleração inflacionária generalizada, a taxa de inflação das famílias de renda muito baixa
(10,63%) mantém-se em pata-

mar acima da observada na faixa
de renda alta (8%), pressionada
pelas variações de 16,6% dos
alimentos no domicílio, de
21,1% da energia elétrica, de
31,7% do gás de botijão e de
5,6% dos medicamentos.
“Já para as famílias de renda
mais alta, além dos reajustes de
41,3% dos combustíveis, de
30,2% das passagens aéreas e de
12,4% dos aparelhos eletroeletrônicos em 12 meses, a recente
recuperação dos preços dos serviços de recreação, cuja alta em
12 meses passou de 0,07% em
janeiro para 5,3% em agosto, explica grande parte dessa aceleração inflacionária”, indicou a pesquisa do Ipea. (Agencia Brasil)

BC publica relatório e normas
sobre gestão de riscos climáticos
O Banco Central (BC) publicou na quarta-feira (15) um
conjunto de normas que tratam
da gestão de riscos sociais, ambientais e climáticas no âmbito
do sistema financeiro. A autarquia divulgou ainda o primeiro
Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e
Climáticas, que apresenta as
ações do BC na dimensão sustentabilidade da Agenda BC#,
que reúne as estratégias do banco na promoção da estabilidade financeira do país.
De acordo com o presidente
do BC, Roberto Campo Neto, há
uma relação clara desses riscos
sociais, ambientais e climáticas
com os riscos tradicionais das
instituições financeiras, como
de crédito, operacional e os próprios do mercado, capazes de
afetar a política monetária e o
equilíbrio do sistema financeiro. “Choques ambientais e climáticos podem afetar a taxa de
inflação. Esses choques são difíceis de prever, afetam a oferta
e, assim, são mais difíceis para
a política monetária”, disse.
Ele citou choques climáticos
recentes como, por exemplo, as
ondas de calor na América do
Sul, geadas no Sul do país e a atual crise hídrica que afetam o preço dos alimentos e da energia e
trazem impactos negativos sobre
a inflação. “No longo prazo, esses choques podem ter efeitos

duradouros, afetam a produtividade e o crescimento econômico de longo prazo e, portanto, a
taxa de juros neutra, aquela adequada para estimular a economia
sem gerar instabilidade na inflação”, explicou.
Nesse sentido, segundo
Campo Neto, os bancos centrais
em todo o mundo precisam avaliar as vulnerabilidades do sistema financeiro em relação a esses riscos que podem provocar
mudanças nas avaliações de ativos e perdas para o sistema. Segundo ele, especialmente na última década, o BC tem implementado medidas relacionadas
ao assunto, como agora, com
essas entregas da dimensão de
sustentabilidade de sua agenda de
trabalho.
O pilar de sustentabilidade
da Agenda BC# foi lançado em
setembro do ano passado e tem
diversos tipos de ações internas,
políticas, regulatórias e de supervisão e de parcerias.
Novas normas
Os novos normativos publicados são o resultado das consultas públicas nº 82, nº 85 e
nº 86, realizadas pelo BC, e
tem o objetivo de trazer maior
compreensão desses riscos por
parte das instituições financeiras e demais atores do sistema,
reduzir as assimetrias de informação e favorecer o desenvolvimento do crédito e das fi-

nanças sustentáveis.
Eles tratam do fortalecimento das regras de gerenciamento
desses riscos, com a exigência
da elaboração de uma Política de
Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Além
disso, os normativos padronizam
a divulgação, por essas instituições, de informações sobre riscos e oportunidades sociais,
ambientais e climáticas, aumentando a transparência.
Também integra o conjunto
de normas, uma resolução do
BC que trata de impedimentos
legais e infralegais existentes
relacionados a questões sociais,
ambientais e climáticas na contratação de crédito rural. Esses
impedimentos já são verificados
pelas instituições financeiras e,
agora, o BC colocará uma segunda linha de defesa, em que um
sistema próprio vai reconhecer
esse risco
Já estão automatizados, por
exemplo, a exigência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e as
informações sobre utilização de
trabalho em condições análogas
à de escravo. Até o próximo Plano Safra, o BC quer incluir no
sistema os impedimentos de sobreposições de cultivo em unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas e em áreas embargadas da Amazônia.

Gestão dos riscos
De acordo com o BC, as iniciativas estão alinhadas com as
recentes recomendações e tendências internacionais em torno
da gestão dos riscos climáticos
e ambientais, e da transparência
em relação a eles. O Relatório
de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas,
que trata das frentes de trabalho
do banco, está disponível na página do BC.
No risco climático há dois
componentes principais, o físico e o de transição. O físico diz
respeito a perdas financeiras
com eventos extremos, como
secas ou chuvas extremas, que
podem trazer riscos operacionais e de crédito, já que esses
eventos têm impacto na produtividade das empresas. O risco
de transição trata, por exemplo,
do valor das reservas de petróleo, caso o processo de transição para a economia de baixo
carbono aconteça de forma mais
rápida e intensa.
O risco ambiental está associado, por exemplo, ao financiamento de empreendimentos
que devem cumprir exigências
ambientais e estão sujeitos a
embargos. Já o risco social trata da própria percepção dos clientes sobre as instituições financeiras, o que pode impactar
a realização de negócios. (Agencia Brasil)

A atividade econômica brasileira registrou alta em julho
deste ano, de acordo com dados
divulgados na quarta-feira (15)
pelo Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br)
apresentou aumento de 0,60%
em julho de 2021 em relação ao
mês anterior, de acordo com os
dados dessazonalizados (ajustados para o período).
Até fevereiro, o IBC-Br vinha apresentando crescimento,
após os choques sofridos em
março e abril do ano passado,
em razão das medidas de isolamento social necessárias para o
enfrentamento da pandemia de
covid-19. Nos últimos meses,
entretanto, os resultados oscilaram, com recuos em março e
maio. O trimestre encerrado

Foto/Marcello Casal Jr-ABr

Atividade econômica tem alta de
0,60% em julho, diz Banco Central

em julho fechou com oscilação
negativa de 0,02%.
Em julho, o IBC-Br atingiu
140,52 pontos. Na comparação
com julho de 2020, houve crescimento de 5,53% (sem ajuste para
o período, já que a comparação é
entre meses iguais). No acumulado em 12 meses, o indicador tam-

bém ficou positivo, em 3,26%.
O índice é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC
a tomar decisões sobre a taxa
básica de juros, a Selic, definida atualmente em 5,25% ao
ano. O índice incorpora informações sobre o nível de ativi-

dade dos três setores da economia, a indústria, o comércio e
os serviços e agropecuária,
além do volume de impostos.
O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar antecipar a evolução da atividade
econômica. Entretanto, o indicador oficial é o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos no país),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Em 2020, o PIB do Brasil
caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4
trilhões. Foi a maior queda anual da série do IBGE, iniciada em
1996 e que interrompeu o crescimento de três anos seguidos,
de 2017 a 2019, quando o PIB
acumulou alta de 4,6%. (Agencia Brasil)

UE vai doar 200
milhões de doses de
vacinas até meados
de 2022
A União Europeia (UE) tem vacinas contra a covid-19 suficientes para garantir uma terceira dose, caso seja necessário. No
discurso do Estado da União Europeia (Soteu, a sigla em inglês),
a presidente da comissão, Ursula Von der Leyen, traçou as prioridades para o próximo ano e disse que o combate à pandemia
continua no topo das preocupações. A UE quer acelerar a vacinação nos países com baixo rendimento e, para isso, vai doar mais
200 milhões de doses até meados de 2022.
Ela anunciou que vai ser organizada no próximo ano, durante
a presidência francesa da UE, uma reunião de cúpula sobre defesa, Para Ursula Von der Leyen, trata-se de questão essencial para
a Europa passar ao nível seguinte.
A presidente da Comissão Europeia anunciou ainda que o bloco vai doar 100 milhões de euros de ajuda humanitária ao Afeganistão. “Vamos aumentar novamente a ajuda humanitária ao Afeganistão em 100 milhões de euros, que farão parte de um novo
pacote de apoio ao país a ser divulgado nas próximas semanas”.
A líder do bloco, em seu discurso no Parlamento Europeu,
em Estrasburgo, observou que o apoio deve evitar os riscos reais
de uma grande fome e um desastre humanitário.
“Estamos ao lado do povo afegão, das mulheres e crianças”,
acrescentou, lembrando “as juízas que se escondem agora dos
homens que tinham mandado para a prisão”.
Von der Leyen falou também sobre o combate à pandemia de
covid-19. Afirmou que 2022 vai ser um “teste de caráter” para a
União Europeia no combate nessa área e alertou para sinais de
divergência entre os Estados-membros. “A pandemia é uma maratona, não é um Sprint, corrida de velocidade”.
Ela destacou o trabalho que tem sido feito na UE, especialmente na aceitação e administração de vacinas. “Temos 1,8 bilhão de doses adicionais asseguradas, o que é suficiente para nós
e para a nossa vizinhança e ainda, se forem necessárias, para vacinas de reforço”, disse.
O primeiro discurso do Estado da União foi proferido pelo
então presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão
Barroso, em 7 de setembro de 2010, prática que foi seguida pelo
seu sucessor, Jean-Claude Juncker, e pela atual chefe do Executivo comunitário.
Ursula Von der Leyen, que tomou posse em 1º de dezembro
de 2019, fez a sua primeira intervenção no cargo em 16 de setembro de 2020. (Agencia Brasil)

Mulheres afegãs
protestam contra uso
da burca
“Não toquem nas minhas roupas” é o slogan da campanha
que está se tornando viral nas redes sociais contra a imposição
talibã do uso da burca. As mulheres publicam uma fotografia vestidas com roupas coloridas, explicando que esses vestidos é que
são os trajes tradicionais afegãos.
A roupa tradicional afegã para mulheres inclui vestidos esvoaçantes coloridos que cobrem os tornozelos e pode também ter
lenços cobrindo os cabelos.
É com esse estilo que as mulheres afegãs, em todo o mundo,
se associaram a uma campanha online contra o uso da burca restaurada pelos talibãs.
O protesto na internet usa a linguagem das redes sociais, com
hashtags e seguida DoNotTouchMyClothes (NãoToquemNasMinhasRoupas).
Essa frase combinada com a fotografia, cria uma corrente
agregadora para todas as pessoas que quiserem se associar à causa.
A jornalista da BBC Sana Safi foi das primeiras mulheres a
engrossar o protesto.
Há 20 anos, a burca conservadora foi imposta pelos talibãs
durante esse período. Esse código de vestuário está de volta com
a nova fase política do país.
A campanha #DoNotTouchMyClothes já se tornou viral nas
redes sociais.
Centenas de tuítes de mulheres residentes tanto no Afeganistão quanto no estrangeiro têm partilhado fotografias vestidas com
as roupas coloridas, em sinal de protesto contra a burca escura
que cobre todo o rosto e corpo da mulher afegã.
A campanha #DoNotTouchMyClothes foi iniciada por Roxana Bahar Jalali, historiadora afegã que fundou o primeiro programa acadêmico de Estudos de Gênero na Universidade Americana do Afeganistão.
Em 2015, Jalali dizia que o objetivo desse curso era aumentar a consciência sobre o gênero como construção social, igualdade e integração nas diferentes culturas e especialmente no
contexto do Afeganistão. O curso era dirigido a homens e mulheres para ganharem competências no reconhecimento do género na vida cotidiana.
“Nenhuma mulher jamais se vestiu assim na história do Afeganistão. Isso é totalmente estranho à cultura afegã. Publiquei
uma foto minha com o traje tradicional afegão para informar,
educar e dissipar a desinformação que está sendo propagada pelos talibãs”, declarou Jalali à publicação India Times.
O desafio de Jalali inspirou muitas mulheres de origem afegã em todo o mundo.
“Esta é a cultura afegã. Este é o meu vestido tradicional” diz
Assad. E acrescenta: “O nosso traje cultural não são as roupas de
dementador (ser das trevas/alusão aos filmes de Harry Porter)
que os talibãs querem que as mulheres usem”.
A frase #DoNotTouchMyClothes também é acompanhada por
#AfghanistanCulture. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de
lavar as mãos
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CNI divulga estudo
sobre mercado de
carbono no mundo
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Geribá Investimentos em Energia S.A. CNPJ Nº 34.831.785/0001-66 - NIRE 353.0054135-9
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76, e do artigo 12 do estatuto social da Geribá Investimentos em Energia S.A. ("Companhia"), ficam os
acionistas convocados a reunirem-se em AGE ("Assembleia"), a se realizar em 4/10/2021, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Rua Dr.
Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 173, sala GIE, Itaim Bibi, CEP 04530-001, na cidade de São Paulo/SP, para deliberar sobre
a conversão dos créditos atualmente detidos pela Companhia contra a ERB - Energia Renováveis do Brasil S.A., ERB Aratinga S.A., e ERB SP
Energia S.A., conforme plano de recuperação judicial apresentado nos autos da Recuperação Judicial nº 0307248-96.2018.8.05.0001, em
trâmite perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA ("Créditos") e autorização para os membros da diretoria praticarem todos os
atos necessários para a conversão dos Créditos. Para participar na Assembleia, os acionistas deverão apresentar originais ou cópias
autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) instrumento de procuração,
devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a
Companhia recomenda o depósito na Companhia, com antecedência de 72 horas contadas da data da realização da Assembleia Geral, de cópia
simples dos documentos acima referidos. São Paulo, 14/09/2021. Geribá Investimentos em Energia S.A. Diretor Marko Jovovic

Captalys Companhia de Crédito
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA. O
Presidente do CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, no uso de
suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados da Entidade,
para a Assembleia Geral Ordinária Eletiva, que ocorrerá em Formato Híbrido no dia 16
de outubro de 2021, às 15:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.
Prestação de contas do exercício anterior 2020; 2. Aprovação da prestação de contas
2020; 3. Eleição de alguns membros da Diretoria. 4. Informes gerais. São Paulo, 13
de Setembro de 2021.
VALDEYR DOS SANTOS AIRES – Presidente.
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Edital de citação. Processo nº 1034425.95.2021.8.26.0100. FAZ SABER a Atlas Serviços Em Ativos Digitais, Atlas Services±
Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria Em de Gestão Empresarial Ltda e Atlas Proj Tecnologia Ltda, domicilia
do em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Reconhecimento de
Grupo Econômico por Fábio Sassaki Takayama. 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, apresente contestação, sob pena de revelia. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1026910-20.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França
Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WELLINGTON HENRIQUE TORATTI, CPF 954.597.828-72, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CENTRO EDUCACIONAL SANTA
FILOMENA LTDA, alegando em síntese ser credora do valor de R$ 7.495,94 (08/2019 fls. 77/78), referente ao
contrato de prestações de serviços educacionais. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba de honorários
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de converter-se em PENHORA O ARRESTO procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente
de R$ 606,46 fls. 82/84. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 30 de agosto de 2021.
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0029152-55.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da Silva Braga,
na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Paula Fernanda Antunes FerreiraTeixeira, RG 268313271, CPF 268.189.61851, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista
de Educação e Comunicação Supero – EC Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 5.476,97 (junho/
2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2021.
15 e 16.09

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1008510-80.2018.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDREACRISTINA RAYMUNDO
CHIMELLO, CPF 128.217.758-30, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de SISTEMA INTEGRADO
DE EDUCAÇÃO E CULTURASINEC LTDA, objetivando a cobrança de R$ 1.483,96 (agosto/2017), decorrente
do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré 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, 18/08/2021.
15 e 16.09

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002445-44.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz
(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) RENATO COSTA BRITO, RG 493599
368, CPF 401.898.458-80, e LUXOR COSMÉTICOS EIRELI - EPP CNPJ 16.906.952/0001-09, que, Banco
do Brasil S/A, lhes ajuizou uma ação monitória, objetivando a qunatia de R$ 115.587,73 (cento e quinze mil
quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), refeUHQWHDR³&RQWUDWRGH$EHUWuUDGH&UpGLWR´
nº 680.401.850, que restou inadimplido. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital,
para que em 15 dias, a fluir do prazo do presente edital paguem a quantia devidamente atualizada, restando isento de custas processuais ou em igual prazo apresentem embargos monitórios, na forma da lei, nomeando-se em caso de silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de Setembro de 2021.

CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590 - (“Companhia”)
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os acionistas da Companhia para se reunirem no dia 15 de outubro de 2021, às 10h00min, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Capital do Estado de São Paulo, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas, cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) ﬁxar a remuneração global dos administradores para o exercício social
de 2021. (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar a versão reapresentada das demonstrações ﬁnanceiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) retiﬁcar e ratiﬁcar a destinação do resultado líquido da Companhia deliberado em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 09 de julho de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 99.606/21-5, em sessão de 17 de fevereiro de 2021. Instruções Gerais: 1. Nos termos
da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos
acionistas na sede social da Companhia. Além disso, os seguintes documentos foram publicados em 15 de setembro de 2021 nos
jornais “Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo” e “Jornal O Dia”: (i) demonstrações ﬁnanceiras referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019; (ii) relatório do parecer dos auditores independentes; e (iii) relatório da administração. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGOE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros
da Companhia com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência da AGOE. 3. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na AGOE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei nº 6.404/76. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos
de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGOE, sejam depositados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Capital do Estado de São Paulo, 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 AGOE. 6. A Companhia
informa que intensiﬁcou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede os acionistas que comparecerem na AGOE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem conﬁrmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São
Paulo, 15 de setembro de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de Vinil, CD e
DVD edital 22218 nos dias 16, 17 e
18 de setembro às 17 horas.
www.arteabstrataleiloes.com.br SP/SP (11) 2589-1522 e (11)991522
7
5
5
arteabstrataleiloes@gmail.com
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1096230-93.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian Labruna Catapani,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) IMOBILIÁRIA CABU-

ÇU LTDA,BENEDITO HIPÓLITO DE SIQUEIRA, BENEDITO ALVES
DE SIQUEIRA, EMILIA DE CAPUA SIQUEIRA, JOSÉ MARIA DE
SIQUEIRA, CYNIRA APARECIDA LEROSA DE SIQUEIRA, JOÃO
ALVES DE SIQUEIRA, CANDIDA AUGUSTA DE SIQUEIRA, MARIA
ALVES DE SIQUEIRA CASTRO, HORACIO AUGUSTO DE
CASTRO, SOCIEDADE CIVIL DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES
³&2167(5´ /7'6 3('52 3$8/2 '( $1'5$'( 5$,081'2
JOÃO DA SILVA, ARISTÓTELES VICENTE DE OLIVEIRA, MARISA
DA SILVA ARAÚJO,MARILÚCIA ROSA DE OLIVEIRA,SÉRGIO PEREIRA BARROS,réus ausentes,incertos,desconhecidos,even-

tuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Angelo Cerrone e Roseli do Carmo de Andrade Cerrone
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de
domínio sobre imóvel situado na Rua Caetano Merique, nº3333A, Vila Rica, CEP:02860070, São Paulo-SP alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[16,17]
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013032-05.2019.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). JU HYEON
LEE, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Emerson Eugênio de Lima CPF: 135.547.588-09, que nos autos do
Cumprimento de Sentença ajuizado por Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social (entidade
mantenedora do Colégio São Luis), foi penhorada as cotas sociais que o executado possui na empresa
Trancoso bahia Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ: 27.436.174/0001-58, conforme fls. 135 dos autos.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS. PROCESSO Nº 0008355-29.2019.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher
Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSENEIDE MARIADE LUCENA GASPAR, RG
272947210, CPF 169.664.728-24, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de
Associação Nóbrega de Educação e Assistencia Social - Colegio São Luis, sendo deferida a intimação do
bloqueio realizado sobre a quantia de R$ 15.917,74 pelo sistema SISBAJUD (fls. 96/97 dos autos). Estando
a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de levantamento. Será o presente edital. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 23 de julho de 2021.
16 e 17/09

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0000786-45.2017.8.26.0100. A Dra. Celina Dietrich e
Trigueiros Teixeira Pinto, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a Ghader Tufaile Arraji CPF: 014.450.008-65, que Hani Naaim Ayache CPF: 535.955.218-20 ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C.C. Anulação de Título, Sustação Definitiva de Protesto e Dano
Material e Moral, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 21.642,15
(Novembro/2017), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi
determinada a intimação por edital da penhora sobre o veículo Ford/Fiesta, placas DSK-7533, 2006/2006,
avaliado em R$ 13.863,00, nomeando o possuidor como depositário (fls. 80 dos autos). Fica ainda intimado
para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 26/04/2021.
16 e 17/09

%
%

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006967-89.2009.8.26.0020 A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra.
Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ISILDA ANAIA SPIGUEL, CPF
001.474.988-21, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia Brasileira de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, para rescisão de contrato c/c reintegração de posse referente a imóvel, por falta de pagamento. Encontrando-se
a corré 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 contar do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a corré 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 18 de agosto de 2021.

QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021
Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de arte edital
22135 nos dias 18/09 às 13 horas
e 21/09 e 22/09 às 19 horas.
www.gmleiloes.com.br - SP/SP
( 1 1 ) 9 4 4 3 5 - 0 6 4 2
diretoria@gmleiloes.com

MaxDuo Administradora de Bens S.A.
(Em Organização)
Extrato da Ata de Assembleia Geral
de Constituição de Sociedade Anônima
Realizada em 05 de Dezembro de 2019
Hora, Data, Local: 05.12.2019, às 08 horas, na Rua
Vergueiro, nº 2.986, sala 91, São Paulo/SP. Deliberações: Aprovado o Estatuto Social e constituição da
Companhia, Presidente: Julianna de Melo Furtado
Brugger Giorgio e Secretária: Marilia Brugger Giorgio.
JUCESP NIRE 3530054970-8 em 27.02.2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gaia Impacto Securitizadora S.A.
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da Série Única da 27ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A.
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissão”)
A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em segunda convocação, no dia 24 de
setembro de 2021, às 15hs de forma remota, em atenção ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020,
para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas
sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja
possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras
se dará de forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência
online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora
para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para [lalvaro@terrainvestimentos.com.br], preferencialmente em
até 2 (dois) dias antes da 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
dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na
Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de
voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora https://gaiaimpacto.
com.br/, b

(GLWDO FRP 3UD]R GH  GLDV SDUD &LWDomR GR 5pX QD$omR GH ([HFXomR GH7tWXOR ([WUD -XGLFLDO Q
, movida por Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A em
face de RKS Locacao de Bens Moveis Ltda ME e outros. O MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível, Foro Regional XV,
Butantã, da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo da 1ª Vara Cível, de São Paulo/SP processam os autos
1005585-82.2016.8.26.0704, movido por Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A, como pedido
a condenação da executada ao pagamento de R$ 321.327,21 (trezentos e vinte e um mil e trezentos e vinte e sete reais e
vinte e um centavos). Estando o réu em local incerto e não sabido é expedido o presente edital, com prazo de 15 (quinze)
dias para a citação de RKS Locacao de Bens Moveis Ltda ME, CNPJ: 05124412000157, Isabel Cristina Endres, CPF
13531044869 e Salasar Franco Rodrigues, CPF 06329340854 para os atos e termos da ação proposta, para que pague o
valor supramencionado ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de todos é
H[SHGLGRRSUHVHQWHFRPSUD]RGH TXL]H GLDV¿QGRVRVTXDLVVHLQLFLDUiDFRQWDJHPGRSUD]RSDUDDRSRVLomRGHHPEDUJRVQmRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO(VWHHGLWDOVHUiSXEOLFDGRHD¿[DGRQDIRUPDGDOHL
1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054896-09.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONICA CORDEIRO DE SOUZA, Brasileira, Solteira, RG 22.093.661-4, CPF 169.882.408-45,
que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de David Teixeira
Mendes, para cobrança de R$ 20.400,00 (setembro/2019), referente a débitos de locação do imóvel à Rua Amoipira 351,
Conj. Res. Sabará, Campo Grande, São Paulo/SP. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15
dias a fluir do prazo supra, conteste a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso
de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[16,17]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1095198- 82.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ana Sanioto Netto, Roberto Luis Fernandes, Celia de Freitas Hanna, Jorge Hanna Junior,
Cleobaldo de Brito Salles, Silvia Dias de Brito Salles, Marino & Neto Ltda, Cleaners Estacionamento e Lava Rapido Eireli - ME
(Cleaners), Cisel Condutores e Isolantes Eletricos Ltda (Cisel), Patrícia Paulo Fernandes, Fernando Luiz Fernandes, Ana Paula
Beltrame Fernandes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ ou sucessores,
que Mitra Arquidiocesana de Sâo Paulo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado
na Rua Desembargador do Vale, 117, Perdizes, São Paulo-SP, CEP:05010-040, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [16,17]
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9ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL I - SANTANA - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo
de 20 dias - Processo nº 0115034-45.2008.8.26.0001 . O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
MARCELO TSUNO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO AURÉLIO ROSA
PIRIS, que MINASCAP EMBLAGENS LTDA., lhe ajuizou o INCIDENTE de
DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE JURÍDICA para inclusão no polo passivo da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida em face de SOL
DE VERÃO BAR E DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA-ME, atual denominação de
RIACRE COMERCIAL IMPORTADORA e EXPORTADORA, alegando em síntese: que
os sócios abusaram da personalidade jurídica da executada, com o esvaziamento
de bens, desviando recursos e matéria prima em prejuízo dos credores. Estando o
sócio acima, em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos
e termos do pedido e da ação proposta, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após os 20 dias supra, apresente RESPOSTA, nos termos do artigo 135 do CPC,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.
15 e 16/09
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QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021
CBR 040 Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 18.938.505/0001-67 - NIRE 3522785818-1
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.09.2021, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 44.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto
social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 44.000.000 de quotas, com valor de R$
1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de
R$ 45.580.780,00 para R$ 1.580.780,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.09.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves - Administrador e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

CBR 064 Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 31.171.448/0001-00 - NIRE 3523531970-7
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.09.2021, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.600.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 3.600.000 quotas, com valor de R$ 1,00 cada,
todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente
do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 10.813.700,00
para R$ 7.213.700,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários,
após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.09.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por
Celso Antonio Alves - Administrador e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.
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União Química Farmacêutica Nacional S.A.

Berg-Steel S/A Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ/ME nº 44.209.294/0001-31 - NIRE 35.3.0002713-2
Extrato Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 29/08/2021, às 9 horas, na sede. Convocação: Publicada no Doesp e no Jornal o Dia nos dias 20, 21 e
22/07/2021. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ dĂůŝƚŚĂ ĂŐŐŝŽ ŚŝĂƌŽƫ͖ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ͗
Eliana Rita Osis Recchia. Deliberações:ƉƌŽǀĂƌĂŵ͗;ŝͿZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚŽďĂůĂŶĕŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽ
ĞĚĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƌĞůĂƟǀŽƐĂŽ 1ºƐĞŵĞƐƚƌĞͬϮϬϮϭ͖;ŝŝͿĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂƉƵrado 30/06/2021, mediante a distribuição de dividendos aos acionistas. Encerramento: Nada mais. Jucesp nº
ϰϮϲ͘ϱϱϬͬϮϭͲϯĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϲͬϬϴͬϮϬϮϭ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

Geneseas Holding S.A.
CNPJ 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292
Aviso aos Acionistas
Ficam os Srs. Acionistas informados que (i) os editais de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária da Geneseas Holding
S.A. (“Companhia”), realizada em 08 de setembro de 2021 (“AGE”) são, neste ato, retificados a fim de fazer constar o número por
extenso correto do montante máximo do aumento de capital previsto na ordem do dia de referidos editais, qual seja, R$ 3.088.943,00
(três milhões, oitenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais); (ii) os demais itens da ordem do dia previstos nos referidos
editais são neste ato ratificados; e (iii) conforme deliberado em referida AGE, os acionistas têm o prazo de 30 (trinta) dias contados
da presente data para exercer o seu respectivo direito de preferência à subscrição de novas ações a serem emitidas pela
Companhia, nos termos e condições previstos na AGE, nos editais de convocação da AGE e na memória de cálculo apresentada
anteriormente aos acionistas pela Companhia. Maiores informações podem ser obtidas diretamente com a Companhia.
São Paulo, 16 de setembro de 2021
Conselho de Administração

CNPJ/MF 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Agosto de 2021
Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2021, às 11:00 (onze horas), no escritório administrativo da União
Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162,
Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação:
Realizada em conformidade com o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades
por Ações”), mediante Edital de Convocação publicado no jornal “O Dia” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições
dos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2021, respectivamente. Exemplares dos jornais encontram-se sobre a mesa diretora dos
trabalhos, à disposição das acionistas. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei Sociedades por
Ações, constatando-se a presença de acionistas da Companhia representando a maioria do capital social com direito a voto,
conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença dos Acionistas”. Composição da
Mesa: Presidente: Fernando de Castro Marques; Secretária: Juliana Olivia Ferreira Loureiro dos Santos Martins. Ordem do Dia:
Deliberar sobre (i) destituição de Diretor sem designação específica, Sr. Alexandre Guilherme Marques Pinto. Deliberações: Não
obstante a regularidade da convocação para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária, foi constatado o não
comparecimento das acionistas Cleide Marques Pinto e Cleita de Castro Marques. Ante a existência do quórum de instalação, a
totalidade dos acionistas presentes decidiu pela instalação dos trabalhos da assembleia, e, ato contínuo, foi deliberado o quanto
segue: Por maioria de votos dos acionistas presentes e pelos motivos expostos nesta Assembleia, destituíram o Sr. Alexandre
Guilherme Marques Pinto, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 29.621.178-3 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob nº 289.910.098-08, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, o qual deixa de figurar
como membro da Diretoria, para todos os fins de direito, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que,
uma vez lida, achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de agosto de 2021.
Fernando de Castro Marques - Presidente da Mesa; Juliana Olivia F. L. dos Santos Martins - Secretária da Mesa. Acionistas:
Robferma Administração e Participações Ltda. - Fernando de Castro Marques; MJP Administração e Participações - Sociedade
Simples Ltda. - Fernando de Castro Marques. JUCESP nº 435.688/21-2 em 03/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/ME 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 20 de Agosto de 2021
Data, Hora e Local: Realizada em 20 de agosto de 2021, às 10:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A.
(“Companhia”) localizado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos
membros da diretoria da Companhia. Presença: Presentes todos os membros da diretoria da Companhia. Presentes, ainda, os membros do Conselho
Fiscal da Companhia: Sr. Luiz Guimarães, Sr. Rui Willig e Sr. Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando
de Castro Marques e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Os membros da diretoria se reuniram para deliberar sobre
as seguintes matérias, que serão submetidas à deliberação do Conselho Fiscal da Companhia e da Assembleia Geral da Companhia: a realização da
4ª (quarta) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no montante total de até R$ 450.000.000,00
(quatrocentos e cinquenta milhões de reais), da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória a ser outorgada pelo Sr. Fernando de Castro
Marques (“Emissão de Debêntures”), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros da diretoria da Companhia
deliberaram aprovar, a seguinte matéria, que deverá ser submetida à aprovação do Conselho Fiscal e da Assembleia Extraordinária da Companhia: a
realização da Emissão de Debêntures, com garantia adicional fidejussória a ser outorgada pelo Sr. Fernando de Castro Marques, as quais serão objeto
de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis. A Diretoria da Companhia deverá tomar todas e quaisquer providências para celebrar todos e quaisquer instrumentos
necessários à formalização da Emissão de Debêntures, incluindo, mas não se limitando, à (i) negociação de todos os termos e condições que venham
a ser aplicáveis à Emissão de Debêntures e à sua garantia, (ii) celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição (conforme definição
venha a ser incluída na Escritura de Emissão) e dos eventuais aditamentos a estes documentos e (iii) contratação dos prestadores de serviços da
Emissão de Debêntures. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da diretoria da Companhia, da qual se lavrou a presente
ata que, uma vez lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de agosto de 2021. Mesa: Fernando de Castro Marques
- Presidente; Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária; Membros da Diretoria: Fernando de Castro Marques - Diretor Presidente; José Luiz
Junqueira Simões - Diretor Vice-Presidente; Paula Melo Suzana Gomes - Diretor Vice-Presidente; Vagner Nogueira - Diretor Vice-Presidente;
Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire - Diretor. JUCESP nº 435.712/21-4 em 03/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Living Pirassununga Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 11.342.419/0001-48 - NIRE 3522382744-3
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.09.2021, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, n° 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 7.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 7.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00
cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A, a qual receberá em moeda corrente do país o valor
das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 8.465.446,00 para R$
1.465.446,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
02.09.2021. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S.A - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

Peru Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 08.403.088/0001-02 - NIRE 3522102402-5
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.09.2021, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, n° 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid
Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 12.000.000,00, considerados
excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de
12.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas
a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 13.965.366,00 para R$ 1.965.366,00. 2.
Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
02.09.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações

Himalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 08.975.665/0001-22 - NIRE 3522148896-0
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.09.2021, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, n° 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 20.000.000,00, considerados excessivos
em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 20.000.000 de
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a
título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 23.731.467,00 para R$ 3.731.467,00. 2.
Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
02.09.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações.

Living Panamá Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 09.639.203/0001-05 - NIRE 3522241183-9
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.09.2021, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, n° 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 51.835.812,00, sendo R$ 27.835.812,00 por absorção de prejuízo e R$ 24.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082,
I e II, do Código Civil, com o cancelamento de 24.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living
Empreendimentos Imobiliários S.A, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 68.222.184,00 para R$ 16.386.372,00. 2. Autorizar
os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do
contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.09.2021. Sócia:
Living Empreendimentos Imobiliários S.A - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos

Geribá Participações 15 S.A. (em organização)
Ata de Assembleia Geral de Constituição
I. Data, Horário e Local: Realizada em 09.08.2021, às 15hs, no futuro endereço da sede da Geribá Participações S.A. na Cidade de São Paulo/SP, na
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 173 - sala CEP15, CEP 04530-001. II. Convocação e Presença: Dispensada a publicação
do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas
subscritores representando a totalidade do capital social inicial da Geribá Participações 15 S.A. - Em organização (“Companhia”), devidamente
qualificados nos Boletins de Subscrição constantes do Anexo II a esta ata, a saber: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, Marko Jovovic e Paulo Souza
Queiroz Figueiredo. III. Composição da Mesa: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira - Presidente; Marko Jovovic - Secretário. IV. Deliberações:
1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 2. Aprovar a
constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de Geribá Participações 15 S.A., com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Dr. Renato
Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 173 - sala CEP15, CEP 04530-001. 3. Aprovar o capital social inicial de R$1.000,00, representado por
1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O Capital está
integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R$100,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., nos
termos dos artigos 80, inciso III, e 81 da Lei das S.A., tudo de acordo com os Boletins de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os
documentos constantes dos Anexos II e IV a esta ata. O saldo restante de R$900,00 será integralizado em moeda corrente do país em até 180 dias. 4.
Aprovar o Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo III a esta ata, dando-se assim por efetivamente constituída
Geribá Participações 15 S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 5. Eleger como membros da diretoria, todos com mandato
de até 02 anos, (i) o Sr. Denrik Paoli de Jesus, RG 33.081.212-9, emitido pela SSP/SP e CPF/ME 350.410.518-60, como Diretor sem designação
específica; (ii) o Sr. Felipe Ruy, RG 46.655.442-4, expedida pela SSP/SP, CPF/ME 394.991.568-01, como Diretor sem designação específica; e
(iii) o Sr. Luiz Carlos Tomaz Junior, RG 29.888.934-1, expedida pela SSP/SP, CPF/ME 276.450.278-86, como Diretor sem designação específica; todos
residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, endereço profissional Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, conjunto 173 - sala GEP, CEP 04530001, na Cidade de São Paulo/SP e, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer
atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, que constitui o Anexo I a esta ata. Os
diretores perceberão remuneração individual mensal no montante de um salário mínimo atualmente em vigor no Brasil; 6. Eleger como membros do
conselho de administração, todos com mandato até 2 anos: (i) Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, RG 17.541.881-0, expedida pela SSP/SP, CPF/ME
131.262.138-98, (ii) Denrik Paoli de Jesus, RG 33.081.212-9, emitido pela SSP/SP e CPF/ME 350.410.518-60; e (iii) Paulo Souza Queiroz Figueiredo,
RG 38.547.300-X, CPF/ME 353.001.308-00, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, e com endereço profissional Rua Dr. Renato
Paes de Barros 750, conjunto 173 - sala GEP, CEP 04530-001, na Cidade de São Paulo/SP. Os membros do Conselho de Administração declararam nos
respectivos termos de posse que ficam arquivados na sede da Companhia não estarem impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no artigo 147, §1°, da Lei das S.A. e ato contínuo tomaram posse mediante termo
lavrado e arquivado na sede da Companhia, que constitui o Anexo I a esta ata. Os membros do Conselho de Administração perceberão remuneração
individual mensal no montante de um salário mínimo atualmente em vigor no Brasil. 7. Aprovar que as publicações da Companhia serão efetuadas no
DOESP e no O Dia SP. V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi aprovada pelos presentes. São Paulo, 09.08.2021. Mesa: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira - Presidente, Marko Jovovic - Secretário.
Acionistas: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, Marko Jovovic, Paulo Souza Queiroz Figueiredo. Assinatura do Advogado: Pedro Guimarães Lauria OAB/SP: 426.950. JUCESP/NIRE nº 3530057648-9 em 08/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo III - Estatuto Social de
Geribá Participações 15 S.A. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. Geribá Participações 15 S.A. é uma sociedade por
ações que se rege por este Estatuto e pelos dispositivos legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo/SP,
na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 173 - sala GEP15, CEP 04530-001, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir ou
encerrar filiais, escritórios e outras dependências, no país ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social a participação em sociedades,
associações, fundos de investimento, como sócia, acionista ou quotista. Artigo 4º. É indeterminado o prazo de duração da Companhia. Capítulo II – Do
Capital: Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
totalmente subscrito, sendo R$100,00 integralizados e o restante a integralizar no prazo de 180 dias a contar de 09.08.2021. §Único. A Companhia
não poderá emitir partes beneficiárias. Capítulo III – Da Assembleia Geral: Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros
meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. §1º. A Assembleia Geral será
presidida por acionistas que convidarão, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. §2º. As deliberações das AGOEs, ressalvadas as exceções
legais, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. §3º. As deliberações da Assembleia Geral serão validas
somente se tomadas em conformidade com as disposições das S.A., conforme alterada. §4º. Auditoria anual de suas demonstrações contábeis por
auditores independentes registrados na CVM. Capítulo IV – Administração: Artigo 7º. A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de
Administração e por uma Diretoria. §1º. Será permitida a acumulação de cargos de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva,
observadas as restrições legais. §2º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia serão investidos nos seus cargos,
mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas de reuniões desses órgãos, devendo permanecer em exercício até a investidura de seus
sucessores. §3º. Não será exigida garantia para o exercício do cargo de Diretor da Companhia. Artigo 8º. A remuneração global dos administradores
será fixada pela Assembleia Geral e a remuneração individual de cada administrador (inclusive eventuais bônus) será fixada pelo Conselho de
Administração, observadas as disposições do Estatuto Social. Capítulo V – Do Conselho de Administração: Artigo 9º. O Conselho de Administração da
Companhia será composto por até 3 membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato unificado de até 2 anos,
permitida a reeleição. §1º. Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse
lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. §2º. O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pelos
acionistas reunidos em Assembleia Geral. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as funções do Presidente serão exercidas
por outro membro do Conselho de Administração escolhido pelos acionistas. §3º. Em caso de impedimento temporário ou ausência, o membro do
Conselho de Administração temporariamente impedido ou ausente poderá nomear outro membro do Conselho de Administração para que este vote em
seu nome nas reuniões do Conselho de Administração. §4º. Sendo o sócio um Fundo de Investimento de Investimentos, o gestor deverá participar de
todas as reuniões Conselho, mesmo que o Fundo de Investimento em Participações tenha indicado um Conselheiro. Artigo 10º. O Conselho de
Administração reunir-se-á sempre que necessário, e ordinariamente após o encerramento de cada ano fiscal e antes da data de realização da AGO.
§1º. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente, por seu substituto ou por qualquer membro do Conselho de
Administração, com antecedência mínima de 5 dias úteis, e com a apresentação da ordem do dia, por meio de carta e e-mail a cada um dos seus
membros. §2º. Nenhuma deliberação poderá ser aprovada ou discutida pelo Conselho de Administração com respeito a qualquer matéria não incluída
na correspondente ordem do dia, salvo se diversamente acordado entre todos os membros do Conselho de Administração por maioria.
§3º. Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do
Conselho de Administração. Artigo 11º. As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas (i) em 1ª convocação, com a totalidade
de seus membros, e (ii) em 2ª convocação com a presença da maioria dos seus membros, também considerando-se presente, em qualquer caso, o
conselheiro que enviar voto escrito sobre as matérias objeto da ordem do dia ou constituir procurador, observada a Lei das S.A., bem como aqueles que
venha a participar remotamente, por meio de teleconferência, videoconferência, internet ou qualquer outro meio de comunicação que possibilite a
discussão em tempo real entre os membros do Conselho de Administração. No caso de não instalação da reunião do Conselho de Administração da
Companhia por insuficiência do quórum de instalação, os conselheiros deverão convocar nova reunião com antecedência mínima de 3 dias. §1º. As
reuniões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede da Companhia e deverão presididas pelo Presidente do Conselho
de Administração e secretariadas por quem ele indicar. §2º. Em caso de destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou ausência
injustificada por mais de 30 dias consecutivos ou qualquer outro evento que leve à vacância definitiva de cargo do Conselho de Administração, deverá
ser imediatamente convocada Assembleia Geral para eleição de um novo membro a ser indicado pelo acionista que indicou o membro do Conselho de
Administração substituído, que completará o prazo de gestão do membro substituído. Até que seja eleito o novo membro do Conselho de Administração,
as deliberações deste órgão realizar-se-ão sem a participação até que seja sanada referida vacância. §3º. Ao término de cada reunião será lavrada
ata, em língua portuguesa, que deverá ser assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro
de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho que não participarem fisicamente de determinada reunião
deverão enviar seus votos por escrito, por meio físico ou eletrônico, até o término da respectiva reunião. Os membros do Conselho terão acesso a toda
e qualquer informação que julgarem necessária ou recomendável para a execução de suas atribuições, incluindo atas de reuniões de diretorias e de
comitês consultivos. Artigo 12º. As matérias abaixo estão sujeitas à aprovação, em reunião do Conselho de Administração, por todos os seus membros:
(i) aprovar a previsão de gastos operacionais e financeiros de cada exercício fiscal da Companhia, incluindo a expectativa de variação de capital de
giro para o respectivo ano; (ii) eleger ou substituir os diretores da Companhia; (iii) deliberar sobre a outorga de opção de compra ou subscrição de
ações aos administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a outra sociedade sob seu controle, não se
aplicando o direito de preferência dos acionistas, nos termos de plano aprovado pela Assembleia Geral; (iv) criar comitês específicos de apoio à
administração da Companhia e eleger seus respectivos membros; (v) deliberar sobre a assunção de dívidas, contratação de empréstimos, contratos
de abertura de crédito, mútuos, extensão de crédito, financiamento, arrendamento mercantil ou leasing, emissão de notas promissórias comerciais
(comercial papers) ou outros títulos de dívida que não estejam previstos no Plano Anual; (vi) aprovar a oneração, aquisição ou alienação de bens da
Companhia, móveis ou imóveis, constituição de penhor ou cessão (fiduciária ou definitiva) de rendimentos ou direitos creditórios como garantia de
operações financeiras ou não financeiras a serem realizadas pela Companhia que não estejam previstos no Plano Anual; (vii) prestação de quaisquer
garantias pela Companhia no valor de R$1.000.000,00 em uma ou mais operações relacionadas durante o mesmo exercício social, ou, quando fora do
curso normal de suas atividades, em qualquer valor; (viii) deliberar sobre a aquisição ou alienação a qualquer título de participação em outras
sociedades, bem como sobre investimentos em novos negócios, incluindo joint ventures que não estejam previstos no Plano Anual; (ix) deliberar, ad
referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares ou juros sobre capital próprio a serem pagos aos
acionistas, na forma da lei; e (x) contratação de qualquer operação que implique assunção de obrigações pela Companhia que não esteja prevista no
Plano Anual. Artigo 13º. O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês executivos ou consultivos, permanentes ou não,
para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado pelo Conselho de Administração. Os membros de tais comitês, sejam
ou não acionistas, deverão ter experiência específica nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, serão eleitos e terão eventual
remuneração fixada pelo Conselho de Administração. Capítulo VI – Da Diretoria: Artigo 14º. A diretoria será composta por 2 ou mais membros, todos
com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos em reunião do Conselho de Administração para mandatos
de até 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 15º. No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro
diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela reunião do Conselho
de Administração. Artigo 16º. A Companhia será representada: (i) pela assinatura conjunta de quaisquer 2 Diretores, ou de 1 Diretor e 1 procurador
com poderes especiais que importem exercício ou renúncia de direito, assunção de obrigação ou responsabilidade para a Companhia; (ii)
isoladamente, por 1 Diretor, ou 1 procurador com poderes especiais, para fins de representação da Companhia em processos ou procedimentos
judiciais ou administrativos, bem como perante entidades governamentais, autoridades administrativas, órgãos e repartições públicas federais,
estaduais, municipais e autarquias, pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, para a prática de atos em defesa dos
interesses da Companhia, bem como para a prática de atos de simples rotina, expedição de correspondências, recibos e endossos de cheques para
depósito em contas bancárias da Companhia; ou (iii) por 2 Diretores em conjunto, em atos que importem exercício ou renúncia de direito, assunção de
obrigação, ou responsabilidade para a Companhia envolvendo valores individuais superiores a R$1.000.000,00, desde que tais operações não estejam
sujeitas à prévia aprovação do Conselho de Administração. §1º. A outorga de procurações pela Companhia dependerá sempre da assinatura de 2
Diretores em conjunto. §2º. A procuração deve especificar os poderes outorgados e deverá ter prazo de validade limitado a 1 ano, exceto no caso de
procurações ad judicia, as quais poderão ser válidas por prazo indeterminado. Capítulo VII – Conselho Fiscal: Artigo 17º. A Companhia terá um
Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. §Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela AGO para um mandato de 1 ano, permitida
a reeleição. Capítulo VIII – Disposições Gerais: Artigo 18º. O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de
dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras exigidas por lei. §Único. Sendo o sócio um Fundo de Investimento em Participações, enviar, mensalmente, ao seu gestor, o relatório a
respeito das operações e resultados da Companhia. Artigo 19º. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der,
conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em
lei. Artigo 20º. A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, 25% de seu lucro líquido. Artigo 21º. Caso a Companhia
tenha como acionista um Fundo de Investimento em Participações, as demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas por auditores
independentes registrados na CVM. Artigo 22º. A Companhia se obriga a disponibilizar aos seus acionistas todos os contratos com partes relacionadas,
acordos de acionistas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários que vierem a ser por ela emitidos. §Único.
Sendo o sócio um Fundo de Investimento em Participações, fornecer ao gestor na forma e periodicidade solicitada todas as informações e documentos
necessários para que este possa subsidiar a administradora do Fundo de Investimento em Participações e auditor a respeito das demonstrações
contábeis e informações periódicas para CVM. Artigo 23º. Em caso de abertura de capital, a Companhia obriga-se, perante seus acionistas, a aderir
ao segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados
de práticas de governança corporativa previstos no artigo 8°, inciso V, da Instrução CVM 578/2016. Artigo 24º. A Companhia, seus acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver por meio de arbitragem, de acordo com o Regulamento da Câmara de Arbitragem
do Mercado instituída pela Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada às disposições constantes
neste Estatuto Social, na Lei 6.404/76 e demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. §1°. Sem prejuízo da validade
desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quanto
necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão
logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral
instituído ou a ser instituído. §2º. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia desta cláusula compromissória. O
Tribunal Arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento
arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo/SP, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria
Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes de seu Regulamento.onde deverá ser
proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de
acordo com as disposições pertinentes de seu Regulamento.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1113762-07.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. CESAR AUGUSTO VIEIRA
MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Claudio Santana Oliveira de Almeida CPF: 982.778.555-91,
que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04 ajuizou
Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 130.192,98 (Novembro/2019), representada pelo saldo
devedor do Grupo de Consórcio identificado pelo grupo MBC1 (atual nº 11105), através da Cota 313. Est ando
o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o valor supra devidamente corrigido (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado de citação em mandado de execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2021. 16 e 17/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008424-29.2017.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu
Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUKTELLTELECON SUL LTDA, CNPJ nº 03.232.670/
0001-21, na pessoa de seu representante legal, REGINALDO RIBEIRO DASILVA, CPF/MF sob nº 128.589.62898 e LUCIANE SALMORIA, CPF/MF nº 022.924.189-16 que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Leonardo Francisco Ruivo e Fabio da Rocha Gentile, onde procedeuse o bloqueio judicial de valores através do sistema SISBAJUD, nos valores de R$ 759,14 e R$ 5.000,63.
Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
dos bloqueios de valores através do sistema SISBAJUD acima mencionado e para que, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, manifeste-se, nos termos do art. 854, § 3º,
do CPC ou ofereça impugnação. Não havendo manifestação, 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 01 de setembro de 2021.
16 e 17/09
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012738-35.2016.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE
CASTRO CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIO OLIVEIRA DINIZ, Brasileiro, CPF
381.997.678-71, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sergio Scavone
e outro, objetivando a cobrança da importância de R$ 16.838,41 (set/2016), referente à cobrança de aluguéis
e acessórios da locação do imóvel situado na Avenida Queiroz Filho, 1700, sala 211, torre C “Life Tower”,
integrante do Condomínio denominado “Villa Lobos Office Park”, onde o mesmo constou como fiador, tendo
como ex-locatária a corré Cristiane Lopes da Silva. Encontrando-se o corréu Silvio Oliveira Diniz em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2021.
16 e 17/09
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EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0006517-16.2017.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Guilherme Augusto de Oliveira Barna, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento
do presente edital de INTIMAÇÃO dos EXECUTADOS: Tereza Cristina Zacaro dos Santos,CPF 288.539.90821, R.G.275181843 e Edson Luiz Nogueira Raymundo, CPF 310.372.458-65, RG 307078186, expedido com
prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se o Cumprimento de Sentença que lhes
move Colégio Amorim Ltda. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD,
nos valores de R$ 1.165,22 e R$ 443,65 por intermédio do qual ficam intimados de seu inteiro teor para, se
o caso, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15(quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso
do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de agosto de 2021.
16 e 17/09
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 6ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nºs 627 / 629 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6090 - São Paulo-SP - E-mail: sp6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 1067320-46.2020.8.26.0100. A MMª Juíza de
Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. LÚCIA
CANINÉO CAMPANHÃ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S.C. LTDA., CNPJ 51.715.365/0001-33, na pessoa de seu representante legal, que ATILIO JOSÉ BARI e JULIA BARI ajuizaram-lhe ação de EXECUÇÃO de OBRIGAÇÃO DE FAZER para que, no prazo de 30 dias, outorgue-lhes a
escritura definitiva do imóvel consistente do lote 02 da quadra OC, do antigo Sítio
Itaguaré, junto à Praia de Guaratuba, Distrito de Bertioga/SP (contribuinte municipal: 98.103.040.000), sob pena de multa diária de R$500,00, alegando tê-lo havido
por escritura de 04.07.1980, cujo preço foi integralmente pago. Estando a
executada em local ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias
úteis, após o prazo supra, CUMPRA a obrigação de fazer, consistente na
outorgada escritura definitiva em favor dos exequentes (fls.37, cláusula trinta
e um), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, nomeandose CURADOR ESPECIAL em caso de revelia. Deu-se à causa o valor de R$
134.914,09. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2021.
16 e 17/09
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 42ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nºs 1413 / 1409 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
(11) São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 1001386.12.2018.8.26.004. A Dra. MARIAN NAJJAR
ABDO, MMª Juíza de Direito da 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a ANTONIO CAMOESI
(RG 5.395.101; CPF 564.745.398-87) e a SIONE LIMA DE MELO CAMOESI (RG
30.717.464-5; CPF 129.983.318-74), que PLANOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e SOLANGE GUAZZO RIZZO lhe movem ação de PROCEDIMENTO COMUM (Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança de Aluguéis e
Encargos Locatícios), na qual figura como corréu BELSAN MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. EPP, relativamente ao imóvel situado na RuaLiberato Salzano, nº
1.541, antigo A-2, Guar ulhos/SP, cujo débito em janeiro de 2018, atingia o
montante de R$162.323,19. Tendo resultado infr utíferas todas as diligências
realizadas nos endereços constantes dos autos e não tendo sido localizados os
réus para citação pessoal, foi defer ida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUEM a MORA ou CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e cientes de que não havendo manifestação lhes será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2021.
16

e

17/09

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 6ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nºs 627 / 629 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6090 - São Paulo-SP - E-mail: sp6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo
de 20 dias - Processo nº 1001270-38.2020.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. LÚCIA CANINÉO
CAMPANHÃ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BBFM – BRASIL BRAZIL FOMENTO
MERCANTIL S.A., CNPJ08.436.334/0001-14, que FUSAQ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. move-lhe ação de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO, objetivando a exclusão de seu nome perante o
SERASA em razão da inexigibilidade do título apontado pela ré, com a condenação desta na devolução de $35.000,00 dólares (R$147.700,00 em moeda nacional)
a ser devidamente atualizada e acrescida de juros, bem como no pagamento de
danos morais no valor de R$100.000,00, por todos os atos ilícitos cometidos e pela
falta de boa-fé nas relações contratuais, acrescido de custas e honorários
advocatícios, tudo em razão do inadimplemento das obrigações as sumidas no
contato firmado. Deu-se à causa o valor de R$ 247.700,00. Estando a requerida
em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após
o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os
fatos narrados pela autora, nomeando-se CURADOR ESPECIAL em caso de
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2021.
16

e 17/09

6ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL DA CAPITAL/SP - EDITAL de CITAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 1132933-52.2016.8.26.0100 - A MM. Juíza de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO
CEZAR DE ANDRADE PRADO, RG 20.395.148-7; CPF 148.837.008-79, que EGT
ENGENHARIA LTDA. e FERNANDO REBOUÇAS STUCCHI movem contra ele e
contra AUTOMATICC INC ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação do réu na remoção de postagem de acusações graves e difamatórias a
seu respeito, no site Blog do Paulinho (https://blogdopaulinho.com.br/), de
responsabilidade do réu, bem como a exclusão de todo e qualquer artigo correlato
publicado pelo réu nesse mesmo site ou em outros sites ou redes sociais e,
ainda, a proibição de realizar novas publicações envolvendo o nome dos autores, diante dos incomensuráveis danos que lhe foram impostos, tudo relativamente à construção do Estádio do Corinthians e obra da Ponte do Rio Guaíba,
sob a alegação de que o artigo veiculado revela total desconhecimento dos
fatos, obras de engenharia e procedimentos que regem uma licitação, mais
condenação em danos morais não inferiores a R$ 50.000,00, (para cada autor).
Deu-se à ação o valor de R$ 100.000,00 (dezembro de 2016). Estando a parte
requerida em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias
úteis, após o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos
verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se CURADOR ESPECIAL
em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.
16

e 17/09
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Nacional

PÁGINA 6

QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021

Governo lança parceria com estados
no Programa Casa Verde e Amarela
Brasil tem queda nos
casos de SRAG na
tendência de longo
prazo
O número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apresenta queda na
tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e estabilidade no curto prazo (últimas
três semanas), revela o último
Boletim InfoGripe, divulgado
na quarta-feira (15) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A incidência da síndrome é um
parâmetro de monitoramento
da pandemia de covid-19, uma
vez que o SARS-CoV-2 é responsável por 96,6% dos casos
virais de SRAG registrados
desde 2020.
A análise apresentada é referente à Semana Epidemiológica 36, que compreende o
período entre 5 a 11 de setembro e tem como base dados inseridos no Sistema de
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SivepGripe) até 13 de setembro.
Segundo a Fiocruz, na evolução dos casos e óbitos por
faixa etária, foi possível observar tendência de queda de
casos entre crianças (até 9
anos) e adolescentes (10-19
anos), após período de estabilização, porém ainda em patamar significativamente elevado em comparação com o
histórico da pandemia.
No período de estabilidade, entre a segunda quinzena
de julho e a primeira quinzena de agosto deste ano, as crianças (até 9 anos) apresentaram cerca de 1,5 mil novos
casos semanais.
Já para os adolescentes
(10-19 anos), a média durante a estabilização, entre julho
e agosto de 2021, foi de cerca de 240 casos semanais, similar ao platô igualmente ele-

vado que se observou entre
março e começo de junho de
2020. “A queda recente, se
confirmada, pode colocar
essa faixa etária em situação
similar àquela registrada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando foram
observados os menores valores semanais para essa população, com média de 171 novos casos por semana”, informou a Fiocruz.
De acordo com o levantamento, a população adulta,
que compreende a faixa de 20
a 59 anos, também retornou
ao patamar mais baixo, saindo de cerca de 24 mil casos
semanais no pico de maio
para a marca de aproximadamente 4 mil casos semanais
ao final de agosto de 2021,
valor similar à média de casos semanais registrada em
outubro de 2020. A mesma
situação já havia sido atingida pela população de 60 anos
ou mais, há mais tempo, em
junho deste ano.
O pesquisador Marcelo
Gomes, coordenador do InfoGripe, destacou que a campanha de vacinação teve impacto no número de casos de
SRAG. “A redução expressiva no número de casos na população adulta é reflexo do
impacto da campanha de vacinação escalonada, que permitiu proteger essa população durante o aumento na
transmissão nos meses de
abril e maio. Já a estabilização em valores relativamente mais altos na população
mais jovem é reflexo da manutenção de transmissão elevada na população em geral.”
(Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“... conhecimento e tecnologia transformam a agricultura familiar. Na maior parte das propriedades rurais brasileiras, a conexão com a terra e o trabalho no campo é uma tradição transferida de pais para filhos, de geração em geração. Mais de 10 milhões de pessoas, em todas as regiões do país, vivem da agricultura familiar. Segundo o IBGE (Instituto Brasileira de Geografia
e Estatística), agricultura familiar é “um sistema produtivo agropecuário em que o núcleo familiar centraliza a gestão da propriedade e a maior parte da mão de obra”. Mas se engana quem pensa que pequenos produtores não usam tecnologia. Ao contrário!
Justamente por não ter muita terra, a tecnologia é a aliada para se
aumentar a produtividade, otimizando os recursos e a renda da
família. (Notícias CroplifeBrasil)
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* A agricultura familiar ajuda o país?
* Devemos incentivar a agricultura familiar?
* Agricultura familiar forte é brasil forte?

O mundo tem mais de 500 milhões de agricultores familiares
A agricultura familiar é quando a propriedade tem de 1 à 4
módulos fiscais, ou seja até 440 hectares de terra. O Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) foi
criado em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, através do Decreto 1.946, com o objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável da “agricultura familiar”. De acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU, a produção da
agricultura familiar corresponde a 80% de toda produção mundial de alimentos. Segundo a organização, existem mais de 500
milhões de produtores rurais que desenvolvem a agricultura familiar no mundo, tomando conta de quase 90% de todas as propriedades agrícolas do Planeta Terra. Trabalhar pela agricultura
familiar é trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil.
- Por hoje é isto. Boa semana, forte abraço com paz, harmonia e tranquilidade, até a próxima com uma palavra Brasiliana.

O governo anunciou na quarta-feira (15) uma nova modalidade do seu programa habitacional, o Casa Verde Amarela Parcerias, na qual estados e municípios vão entrar com contrapartida de 20% do valor das moradias, que pode incluir o terreno
do empreendimento. Em troca,
o valor de entrada no imóvel próprio para famílias com renda
mensal de até R$ 4 mil será reduzido ou zerado.
Dez estados já aderiram ao
Parcerias: Paraná, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima,
Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas.
As mudanças no programa
foram anunciadas durante evento no Palácio do Planalto, com
a presença do presidente Jair
Bolsonaro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o objetivo é adequar algumas métricas ao cenário atual e,

com isso, atrair o mercado da
construção civil e imobiliário
para novas contratações, além de
facilitar a contratação de financiamentos para as famílias.
Uma das medidas anunciadas
é a ampliação do subsídio para
os cidadãos darem entrada no
imóvel, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. O valor
médio dos subsídios que antes
era de R$ 23 mil passa para R$
35 mil, a depender da composição familiar. As famílias do Grupo 1, com renda de até R$ 2 mil,
passam a contar com subsídio de
até R$ 47,5 mil para entrada.
O governo também vai ampliar os recursos para financiamentos por meio do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para os anos de 2022 a
2024. Para o ano que vem, o aumento será de 10%, passando de
R$ 56 bilhões para R$ 61 bilhões para o programa, em termos absolutos. Em 2023 e

2024, os valores serão de R$ 64
bilhões e R$ 67 bilhões, respectivamente.
Taxas de juros
O governo também vai estender as taxas de juros mais baixas
aos mutuários do Grupo 1 do programa, que são de pessoas com
renda familiar até R$ 2 mil. As taxas são de 4,25% ao ano no Norte
e Nordeste e de 4,5% ao ano nas
demais regiões. Até então, as taxas para esse público eram calculadas conforme a renda da família
e o valor dos imóveis.
O Grupo 3, de famílias com
renda de R$ 4 a R$ 7 mil, também será beneficiado com redução de 0,5% nos juros até o final de 2022. As taxas mínimas
passarão de 7,66% ao ano para
7,16% ao ano.
Outra mudança é no valor
máximo dos imóveis a serem financiados com recursos do
FGTS, que serão reajustados em
até 15%, a depender do tamanho

do município. A medida atende
a uma demanda do setor da construção civil, diante do aumento
do custo nos insumos do setor
nos últimos anos, principalmente com a pandemia de covid-19.
O governo ainda vai ampliar
o prazo de entrega das moradias
contratadas por meio de ofertas
públicas realizadas em governo
anteriores, que deveriam ter sido
entregues até 2018. Com isso,
serão retomadas as obras de cerca de 27 mil residências em
municípios menores de 50 mil
habitantes.
O Programa Casa Verde e
Amarela foi lançado em agosto
de 2020, em substituição do
Programa Minha Casa Minha
Vida. Além da construção de casas e apartamentos com recursos do FGTS, o Casa Verde e
Amarela inclui regularização
fundiária, melhoria de residências, além de outras ações, como
locação social. (Agencia Brasil)

Boletim mostra que 12 estados e o
DF reduziram gastos com pessoal
A Secretaria do Tesouro Nacional informou, na quarta-feira
(15), que 12 estados e o Distrito Federal apresentaram redução
real na despesa de pessoal em
2020. Ainda assim, o total desses gastos teve aumento de
3,4%, ou R$ 14,9 bilhões, de
2019 para 2020. As informações
são do Boletim de Finanças dos
Entes Subnacionais de 2020.
De acordo com o órgão, apesar do aumento dos gastos com
pessoal, houve uma redução no
ritmo em comparação ao 5,2%
(R$ 21,7 bilhões) de crescimento de 2018 para 2019. O resultado também é menor do que a
inflação do período, que fechou
em alta de 4,52%.
A desaceleração se deve, segundo o Tesouro Nacional, às restrições de atos que provoquem
aumento da despesa com pessoal até o fim de 2021, instituídas
na Lei Complementar nº 173, de
2020. A medida foi adotada em
contrapartida à ajuda financeira
do governo federal a estados,
municípios e o Distrito Federal
para o combate aos efeitos da
pandemia da covid-19.
Para o órgão, a reforma da
Previdência também impactou
no ritmo de crescimento das
despesas, já que adiou parte das
aposentadorias.
O Tesouro alerta que, como
os efeitos dessas restrições terminam ao final deste ano, haverá maior liberdade dos entes federativos em aumentar seus gastos com pessoal, gerando incertezas quanto à trajetória de re-

dução dos gastos.
“Visto que o resultado fiscal
subnacional fora positivo em
2020 e a tendência positiva permanece em 2021, o acúmulo de
recursos nesses anos poderá ser
revertido em aumento estrutural
de gasto com pessoal, o que poderá agravar a situação fiscal de
alguns estados. Portanto, apesar
da leve inflexão na trajetória de
gastos com pessoal, ainda é incerta a sua manutenção para os
próximos anos”, diz o boletim.
Observando a despesa primária total empenhada, entre pessoal
e outros gastos correntes, o aumento do gasto em 2020, no valor de R$ 39,4 bilhões, foi superior ao aumento de R$ 33,4 bilhões do ano anterior.
No ano passado, houve melhora do resultado primário agregado dos estados, na ótica das
despesas empenhadas, e constatou-se um superávit de R$ 53,2
bilhões frente um superávit de
R$ 33,4 bilhões em 2019. O resultado se deve a um crescimento de 6,8% (R$ 59,2 bilhões) das
receitas primárias comparado ao
crescimento de 4,7% (R$ 39,4
bilhões) das despesas primárias.
Variação real
Um dos estados que conseguiu reduzir o gasto real com
pessoal foi Goiás, com queda de
7,9% se comparadas a 2019. O
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão, Distrito Federal, Mato Grosso, Ceará, Bahia,
Pernambuco, Paraná e Piauí também registraram reduções.

Por outro lado, Alagoas e
Paraíba apresentaram aumentos
de 10,1% e 9,6%, respectivamente, comparados a 2019. No
caso de Alagoas, a explicação é,
segundo o Tesouro, pela contratação de servidores de concursos homologados antes da pandemia e a regularização de despesas com pessoal dentro do
próprio exercício.
Na Paraíba, por sua vez, houve a extinção de contratos com
organizações sociais que prestavam serviços terceirizados e o
pessoal foi contratado pelo governo do estado. Com isso, houve o deslocamento de parte das
despesas anteriormente registradas em “outras despesas correntes”, que reduziram 11,9% em
2020 comparadas a 2019, para a
despesa com pessoal.
Limites
A Lei de Responsabilidade
Fiscal determina que os estados,
municípios e o Distrito Federal
não podem comprometer mais
de 60% das receitas com despesas de pessoal. O Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal
(PAF) utiliza um limite mais restritivo, de 57%, como uma das
metas a serem adotadas pelos
entes signatários.
A apuração dos dados ajustados pelo Tesouro aponta os
estados que estariam descumprindo o limite de 57%, mesmo
que os dados oficiais divulgados
pelos entes não indiquem o descumprimento. De acordo com
os dados, somente Alagoas,
Amazonas, Bahia, Ceará, Distri-

to Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Piauí e Rondônia conseguiriam
respeitar esse limite.
“Além disso, é possível que
esse excesso de gastos com pessoal não captado pelos demonstrativos oficiais estaduais seja
parte relevante dos motivos da
crise fiscal vivenciada por alguns estados nos últimos anos”,
diz o boletim.
Capacidade de pagamento
O Boletim de Finanças dos
Entes Subnacionais é divulgado
anualmente desde 2016 e traz
dados e análises sobre as principais informações fiscais dos
estados, municípios e o Distrito Federal, bem como as notas
para a Capacidade de Pagamento (Capag) dos entes.
De acordo com a simulação
da análise da capacidade de pagamento, 20 estados possuem nota
A ou B, que permitiriam a esses
entes receber garantia da União
para novos empréstimos. O número de estados que estariam elegíveis, portanto, aumentou em
relação a 2020, com a melhora
da nota de 11 entes: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.
A análise apura a situação fiscal dos entes, com base na relação entre receitas e despesas e
a situação de caixa. O objetivo é
apurar se um novo endividamento representa risco de crédito
para o Tesouro Nacional. (Agencia Brasil)

Ministro acompanha envio de vacinas
contra covid-19 para estados
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elogiou na
quarta-feira (15) o Programa
Nacional de Imunização (PNI),
ao acompanhar, no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, o
envio dos lotes com 1,1 milhão
de doses que completam
100% das primeiras remessas
da vacina contra covid-19 para
toda população adulta brasileira. Segundo ele, a vacinação
contra a covid-19 no país está
sendo um sucesso, já que campanha de vacinação é algo que
o Brasil faz como nenhum país

do mundo, já que tem uma tradição extraordinária no tema.
“Hoje nós já atingimos mais
260 milhões de doses de vacinas distribuídas. Mais de 210
milhões de brasileiros já receberam a vacina, mais de 90% da
população brasileira acima de
18 anos está vacinada com a
primeira dose e mais de 50%
com as duas doses. Isso porque
foi feito todo este trabalho que
começou em maio de 2020,
quando pedimos a transferência
de tecnologia do laboratório
AstraZeneca para a Fiocruz e

quando adquirimos vacinas por
meio da Covax Facility. Hoje o
Brasil já tem mais de 550 milhões de vacinas contratadas”,
disse Queiroga.
De acordo com o ministro,
todos os brasileiros estarão vacinados até o final de 2021.
“Como eu disse o PNI é a grande ferramenta para aplicar as
vacinas na população e é por
isso que todos os estados devem seguir junto com os municípios as recomendações
técnicas do programa. É a fórmula para que tenhamos suces-

so na campanha. Já estamos
tendo sucesso. Já reduzimos
de maneira drástica o número
de casos e de óbitos.
O ministro explicou que se
o país caminhar com base na
orientação científica e se as recomendações do PNI forem seguidas à risca por estados e municípios, sem cada um criando
seu próprio modelo, o país acabará com o caráter pandêmico
da covid-19. “E eu tenho certeza de que nós vamos sair muito
mais fortes da pandemia da covid-19”. (Agencia Brasil)

Comissão da Câmara aprova
convocação de ministro da Educação
A Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados aprovou na quarta-feira (15) a convocação do
ministro da Educação, Milton Ribeiro, para dar explicações sobre
a criação de dez Institutos Federais de Ensino Superior (Ifes) e a
atuação recente do governo na
indicação dos reitores.
“Os reitores passaram a ser
indicados pelo governo, num ver-

dadeiro desmonte na autonomia
universitária. O presidente Jair
Bolsonaro já nomeou vários reitores, mesmo não sendo os mais
votados nas eleições internas das
universidades e Ifes, rompendo
uma tradição em vigor desde final dos anos 90”, justificou o deputado Elias Vaz (PSB-GO), que
apresentou o requerimento aprovado pelo colegiado.
Para o deputado, a criação

dos Ifes precisa ser melhor debatida, uma vez que os institutos
federais vêm sofrendo com o
corte no Orçamento, que já chegou a 20%, e a criação de cada
novo instituto pode gerar custos
em torno de R$ 8 milhões/ano.
O requerimento também foi
subscrito pelos deputados Aureo
Ribeiro (Solidariedade-RJ),
Leo de Brito (PT-AC) e Hildo
Rocha (MDB-MA).

Com a aprovação, o ministro
terá até 30 dias para comparecer no colegiado, após receber
o ofício de convocação. Diferentemente da modalidade de
convite, que pode ser recusada
sem que, por isso, haja qualquer
sanção; a convocação é obrigatória. Caso não compareça, o
ministro poderá responder por
crime de responsabilidade.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

