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Os 288 surfistas, entre me-
ninos e meninas, de 10 estados
do Brasil, vão disputar a primei-
ra etapa do Hang Loose Surf
Attack 2021, que tem início
nesta quinta-feira, dia 30 de se-
tembro e vai até 3 de outubro,
na Praia de Camburi, em São
Sebastião. O evento conta com
a organização da Federação de
Surf do Estado de São Paulo
(SPSurf) e já está com o cro-
nograma das baterias definido e
disponibilizado no site da ins-
tituição, clique aqui! https://

Hang Loose Surf Attack tem
cronograma definido e início

para esta quinta-feira
www.spsurf. com.br/crono-
gramadasbaterias

Os primeiros confrontos
serão entre os atletas das ca-
tegorias SUB 16 e 18, com
previsão de início às 8h da
manhã. As marcas indicam
boas ondas durante o evento
e as baterias serão transmiti-
das ao vivo, com comentários
do ex-surfista profissional
Fábio Gouveia ao lado dos co-
mentaristas oficiais, o paulista
Michael Cardoso e, do cario-
ca, Rick Lopes.         Página 8

Equipe Huqvarna Power
Husky/Goldentyre

conquista três pódios
A Husqvarna Power

Husky/Goldentyre conquistou
três pódios na abertura da tem-
porada 2021 do Arena Cross,
em Caraguatatuba, no litoral
norte paulista. Humberto “Ma-
chito” Martin #101 (FC 450
Rockstar) garantiu o 4º lugar
no pódio da categoria princi-
pal, a Pró, após ficar em 2º na
Corrida 2 - largou na frente e
liderou até a metade da corri-
da - e em 4º na Corrida 1. Já
os pilotos satélites German
Bratschi #146 (FC 250 Ro-
ckstar) terminou em 3º lugar
na AX2 e Heitor Matos #300
(TC 50) venceu na 50cc e é
líder da categoria.     Página 8
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Machito garante pódio na Pró

500 Milhas de Kart: prova
será em janeiro e abre

calendário do kartismo nacional
As 500 Milhas de Kart, tra-

dicional prova de endurance do
kartismo brasileiro, terá uma
nova data para sua 25ª edição
da história. Normalmente rea-
lizada em dezembro, a corrida
agora acontecerá no domingo,
dia 30 de janeiro de 2022, com
o objetivo de uma data melhor
para pilotos e equipes, além de
abrir o calendário do kartismo
nacional.

“Pela primeira vez, tere-
mos a prova em janeiro. Isso
também é resultado um pouco
da pandemia, já que em de-
zembro teremos o Brasileiro
de Kart.                        Página 8500 Milhas de Kart 2020

O pernambucano Beto Mon-
teiro, piloto integrante do Grupo
Universal Automotive Systems, foi
destaque nas últimas etapas da
Copa Truck em Curitiba com duas
vitórias conquistadas e agora bus-
ca novos triunfos em uma pista iné-
dita para a categoria: o Circuito
Potenza, no estado de Minas Ge-
rais, que recebe a rodada dupla da
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Beto Monteiro busca
triunfo em circuito

estreante na Copa Truck
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Truck neste final de semana.
“Estou super animado, es-

pecialmente depois das duas
vitórias em Curitiba. E poderia
ter sido mais, não fosse o toque
que tomei em uma das largadas.
O caminhão está com um ritmo
muito veloz nas últimas etapas e
isso me dá confiança para este
final de semana.          Página 8

O DIA
Nª 25.004 Preço banca: R$ 3,50

Jornal SP

Indústria do aço volta a ter
produção no nivel pré-pandemia

Anvisa autoriza importação
de radiofármacos
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Brasil cria 372 mil postos de
trabalho formal em agosto
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Coreia do
Norte diz ter
testado novo

míssil
hipersônico
O míssil disparado a par-

tir da costa leste da Coreia
do Norte ,  na  terça-fe i ra
(28), foi um novo míssil hi-
persônico desenvolvido re-
centemente pelo país, anun-
ciou a agência estatal norte-
coreana KCNA.

A Coreia do Norte disparou
o míssil em direção ao mar a
partir de sua costa leste, afir-
maram as forças militares da
Coreia do Sul, depois que o
governo norte-coreano pe-
diu que os Estados Unidos
parem com seus “padrões
duplos” sobre programas
armamentistas, para que as ne-
gociações diplomáticas pos-
sam ser retomadas.

O desenvolvimento do
sistema de armas aumenta a
capacidade defensiva da
Coreia do Norte,  disse a
KCNA.                     Página 3

ONU divulga
recomendações

para países
minimizarem
impactos da
pandemia

Criada em outubro de
1945, um mês após o término
da Segunda Guerra Mundial, a
Organização das Nações Uni-
das (ONU) classificou a pan-
demia da covid-19 como a pior
crise sistêmica global enfrenta-
da pela humanidade nos últimos
76 anos. Segundo dados da uni-
versidade norte-americana Jo-
hns Hopkins, mais de 4,7 mi-
lhões de pessoas já morreram
em todo o planeta devido a com-
plicações causadas pelo novo
coronavírus – destas, 595.446
eram brasileiras.          Página 3

São Paulo tem o maior
volume de dívida garantida

pela União

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,43
Venda:       5,43

Turismo
Compra:   5,28
Venda:       5,52

Compra:   6,29
Venda:       6,29

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

16º C

Quinta: Sol e au-
mento de nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde. À noite,
muitas nuvens,
mas sem chuva.

Previsão do Tempo

O Ministério da Saúde reco-
mendou a suspensão do interva-
lo entre a aplicação das vacinas
contra a covid-19 e contra o ví-
rus Influenza, causador da gripe.
A informação foi confirmada
pelo titular da pasta, Marcelo
Queiroga, em rede social.

“Proteção em dose dupla: a
nova recomendaçao do @min-
saude retira o intervalo entre as
vacinas da influenza e da #Co-
vid19. A vacina da gripe pode ser
aplicada a partir dos 6 meses de
vida. Toda população pode ir a um
posto de saúde e garantir sua imu-
nização contra a gripe!, disse
Queiroga por meio de sua conta
no Twitter.

O ministro não informou

Saúde vai abolir intervalo para
vacinação contra covid-19 e gripe

quando a nova recomendação vai
começar a valer. A decisão foi
tomada após reunião da Câmara
Técnica de Assessoramento em
Imunização (CTAI) que reco-
mendou ao Ministério da Saúde
o fim do prazo mínimo para a
aplicação entre as vacinas, com
o objetivo de aumentar a vacina-
ção contra as duas doenças.

Atualmente, o Programa Na-
cional de Imunização (PNI), diz
que o intervalo entre a vacina-
ção contra a covid-19 e o do
imunizante contra a Influenza
deve ser de no mínimo 14 dias.
O intervalo também vale para
as outras vacinas do Calendá-
rio Nacional de Vacinação.
(Agencia Brasil)
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O Brasil registrou um saldo
de 372.265 novos trabalhado-
res contratados com carteira
assinada em agosto de 2021.
O saldo é o resultado de um
total de 1.810.434 admissões
e 1.438.169 desligamentos. De
acordo com o Cadastro Geral
de Empregados e Desempre-
gados (Novo Caged), divulga-
do na quarta-feira (29) pelo
Ministério do Trabalho, o sa-
lário médio de admissão caiu
1,42% na comparação com o

mês anterior, ficando em R$
1.792,07.

No acumulado no ano, o
saldo passou a somar 2.203.987
postos ocupados, decorrente de
13.082.860 de admissões e de
10.878.873 demissões. O esto-
que nacional, que é a quantida-
de total de vínculos celetistas
ativos, em agosto de 2021,
contabilizou 41.566.955, o que
representa uma variação de
0,9% em relação ao estoque do
mês anterior.              Página 3

Página 2

SP realiza ‘Dia V’ de
mobilização para aplicação
de 2ª dose da vacina contra

COVID-19
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O estado de São Paulo é a
unidade da Federação com
maior saldo devedor garantido
pela União. Segundo relatório
divulgado na quarta-feira, (29)
pelo Tesouro Nacional, o go-
verno paulista tem R$ 39,19
bilhões em operações de cré-
dito garantidas pela União, que
podem ser cobertas pelo Te-
souro caso o estado não pague
os financiamentos.

De acordo com o Relatório
Quadrimestral de Operações
de Crédito Garantidas, do se-
gundo quadrimestre, o saldo
total devedor das garantias

concedidas a operações de
crédito é de R$ 290,28 bi-
lhões.

As garantias representam
os ativos oferecidos pelo Te-
souro Nacional para cobrir
eventuais calotes em emprés-
timos e financiamentos dos
estados, municípios e outras
entidades com bancos nacio-
nais ou instituições estrangei-
ras, como o Banco Mundial e
o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). O Te-
souro compensa os calotes,
mas desconta o valor coberto
com bloqueios dos repasses

dos fundos de Participação dos
Estados e Municípios, além de
impedir novos financiamentos.

Sozinho, São Paulo detém
a maior parte do saldo devedor
garantido pelo Tesouro, 13,5%.
Em seguida vêm o Rio de Ja-
neiro, com R$ 36,46 bilhões
(12,6%); Minas Gerais, com
R$ 24,63 bilhões (8,5%);
Bahia, com R$ 16,46 bilhões
(5,7%); Ceará, com R$ 14,63
bilhões (5%); Rio Grande do
Sul, com R$ 11,57 bilhões
(4%); Pernambuco, com R$
10,51 bilhões (3,6%); e demais
estados, com R$ 70,82 bilhões

(24,4%).
As garantias às operações

de crédito são concedidas pela
União aos entes federados e
também às entidades da admi-
nistração indireta das três es-
feras de governo. De acordo
com o Tesouro, os estados
concentram 77,3% dessas ope-
rações garantidas, com saldo
devedor de R$ 224,29 bilhões.
Em seguida estão os municípi-
os e os bancos federais, com
9,5% (R$ 27,53 bilhões) e
7,7% (R$ 22,21 bilhões), res-
pectivamente, do saldo deve-
dor. As entidades controladas

detêm 3,2% (R$ 9,21 bilhões)
e as estatais federais, 2,4% (R$
7,03 bilhões).

Do total de recursos garan-
tidos, as operações com credo-
res internos apresentam saldo
de R$ 110,9 bilhões, em insti-
tuições como Banco do Brasil,
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) e Caixa. As opera-
ções externas somam de R$
179,32 bilhões, com credores
como o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvol-
vimento (Bird), o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimen-

to (BID) e o Banco de Desen-
volvimento de Américas Lati-
na (CAF).

De acordo com o Tesouro,
de janeiro a agosto de 2021, o
órgão honrou R$ 5,51 bilhões
em obrigações não honradas
pelos estados do Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Goiás, Rio
Grande do Norte e Amapá,
além do município de Belford
Roxo (RJ). No total, desde
2016, a União realizou o paga-
mento de R$ 38,45 bilhões
com o objetivo de honrar ga-
rantias concedidas a operações
de crédito. (Agência Brasil)

Governo estadual reduz ICMS
e antecipa desoneração fiscal

O Governador João Doria
anunciou,  na  quar ta-fe i ra
(29), um novo pacote fiscal
para apoiar a retomada econô-
mica. Será reduzida, a partir
de janeiro de 2022, a alíquo-
ta de ICMS de setores gera-
dores de empregos, como in-
dústria de petróleo e gás na-
tural – que passará de 12%
para isenção na aquisição de
máquinas e equipamentos nas
saídas interestaduais –  e sucos
e bebidas naturais – que passará
de 13,3% para 3%.

Além disso, será antecipada
desoneração de ICMS de 2023
para 2022 para diversos setores,
como medicamentos – que terá
isenção de ICMS – e veículos
usados – que passará a ter alí-
quota de 1,8% -, além de alimen-
tos e bebidas, indústria do agro-
negócio, reprodução animal,
embarcações, arte e transportes
metropolitanos.

O pacote completo prevê
uma liberação total de mais de
R$ 3 bilhões, que inclui a libe-
ração de R$ 1 bilhão adicional
por meio do programa PróVeí-
culo, Próferramentaria e PróA-

tivo – esse último vai priorizar
as empresas que investiram nos
últimos anos nos próprios ativos
permanentes.

“Com a recuperação da capa-
cidade de investimento no Esta-
do de SP, uma gestão eficiente e
bem planejada, nós conseguimos
atingir a nossa meta fiscal e com
isso vamos tornar possível a re-
dução de impostos em SP e an-
tecipar as desonerações fiscais
para a economia de SP já a partir
de 1 de janeiro de 2022. É a res-
posta do Governo de SP ao mer-
cado produtivo”, destacou o Go-
vernador.

As novas medidas de incen-
tivo econômico foram possí-
veis graças à recuperação da
capacidade de investimento do
Estado de SP, proporcionada
pelo ajuste fiscal de 2020 e o
crescimento da economia aci-
ma da média nacional. Os nú-
meros de São Paulo se desta-
cam inclusive em relação à
economia global, sendo que o
PIB de 2021 (projetado em
7,5%) crescerá acima da mé-
dia mundial (6%). Em relação
aos níveis pré-pandemia, a

economia paulista já está 7%
acima.

Calendarização de crédito
acumulado

O ProAtivo será voltado para
empresas que investiram nos úl-
timos anos, direcionando bens
aos seus ativos permanentes. Jun-
tamente com os programas Pro-
Veículo, ProFerramentaria, a nova
medida permitirá uma liberação
adicional de R$ 1 bilhão de cré-
dito acumulado, somando-se à
utilização automática que em
2021 deve alcançar R$ 2 bilhões.

O novo programa irá reco-
nhecer as empresas que investi-
ram nos últimos anos em seus
ativos permanentes para receber
crédito acumulado de ICMS,
dando assim reconhecimento
para quem prioriza São Paulo
como sede de seus negócios,
inovação e geração de emprego
e renda. O programa é aberto para
todos os setores da economia.

Antecipação de desonera-
ção de ICMS

Os benefícios somam um
investimento do Estado de R$

2,4 bilhões em 2022 para reto-
mada econômica. O montante
será revertido para aumentar a
competitividade das empresas e
reduzir o custo em produtos para
população. Os benefícios e im-
pacto financeiro passam a valer
a partir de 1 de janeiro de 2022.

R$ 3 bi em investimentos
privados

A Kavak, startup mexicana de
compra e revenda de carros usa-
dos, anunciou investimento inici-
al programado de R$ 2,5 bilhões
no Estado desde o início de 2021
para realizar expansões da empre-
sa nas cidades de Campinas e So-
rocaba a partir de outubro. Até de-
zembro de 2022, a empresa irá
empregar até 16 mil colaborado-
res entre diretos e indiretos no
Estado de São Paulo. Outros inves-
timentos como de materiais e em-
presas de tecnologia e eletroele-
trônicos se mantém no Estado
por meio do pacote oferecido.

Além disso, a AGCO anunciou
R$500 milhões em novos inves-
timentos apenas neste ano de
2021. A empresa vai gerar 1.250
empregos diretos e indiretos.

Governo do Estado anuncia retomada do
Corujão da Saúde com foco em Oncologia

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (29) a
retomada, a partir de outubro, do
programa Corujão da Saúde, que
nesta fase será focado na área de
Oncologia para agilizar o diag-
nóstico e tratamento de pacien-
tes com câncer.

“Com a queda de internações
por COVID-19 e o avanço da
vacinação em São Paulo, que é
o estado que mais vacina no Bra-
sil, será possível retomar o Co-
rujão da Saúde nos melhores
hospitais públicos e privados,
como os hospitais Albert Eins-
tein, Sírio Libanês e o Oswaldo
Cruz”, disse Doria.

A medida visa atender a uma
demanda reprimida de 335 mil
exames, de mais de onze tipos
diferentes em diversas especia-
lidades que foram cadastrados
pelos municípios na Cross (Cen-
tral de Regulação e Oferta de
Serviços de Saúde) até o dia 31

de agosto. Além disso, o progra-
ma também irá oferecer 19,1
mil sessões de radioterapia para
o tratamento de 1 mil pacientes.

Os exames incluem endos-
copias (cerca de 18,4 mil pro-
cedimentos), colonoscopias
(11,1 mil), retossigmoidoscopi-
as (1,5 mil), tomografias com-
putadorizadas (180,5 mil), ul-
trassonografias (28,5 mil), bióp-
sias (6,5 mil) e ressonâncias
magnéticas (88,8 mil). Por meio
deles, poderão ser diagnostica-
dos câncer do aparelho digesti-
vo, tireoide, próstata, cérebro,
pulmão e de pele.

“A primeira fase do Corujão
da Saúde cuida de uma área mui-
to sensível, que envolve os pa-
cientes oncológicos. Temos a
obrigatoriedade de agilizar não
somente os diagnósticos destes
pacientes, como também o iní-
cio do tratamento”, explicou o
Secretário de Estado da Saúde,

Jean Gorinchteyn.
A partir de sexta-feira (1º),

45  AMEs (Ambula tór ios
Médicos de Especialidades)
e 55 hospitais da rede pró-
pria da Secretaria de Estado
da Saúde ampliam seus aten-
dimentos para somar esfor-
ços ao Corujão, ofertando
mais de 76 mil procedimen-
tos. A expansão é possível gra-
ças à queda de internações por
COVID-19 e ao avanço da vaci-
nação em São Paulo.

O início na rede privada está
previsto a partir do dia 11 de
outubro. Até o momento, 50 hos-
pitais de todo o estado já estão
confirmados para os atendimen-
tos. Um chamamento público
complementar para contratação
dos serviços está em andamen-
to, com prazo até 1º de outubro
para cadastro de serviços priva-
dos interessados em participar
do programa.

“Nas próximas semanas fare-
mos uma ampliação com novos
anúncios tanto em especialida-
des como no Corujão Cirúrgi-
co”, antecipou Jean.

Histórico do Corujão Es-
tadual

No primeiro semestre de
2019, o Governo de São Paulo
lançou a primeira fase do Co-
rujão da Saúde para atender pa-
cientes de todas as regiões do
Estado. Naquele ano, foram re-
alizados 143 mil exames de en-
doscopia, mamografia e ultras-
sonografia.

Também houve um Corujão
especial para cirurgias de cata-
rata, com 6,3 mil procedimen-
tos do tipo em todas as regiões.
Ainda na área oncológica, ação
localizada do programa ocorreu
na região de Bauru para atender
65 pacientes que precisavam de
tratamento radioterápico.

SP realiza ‘Dia V’ de mobilização
para aplicação de 2ª dose da vacina

contra COVID-19
O Governador João Doria

anunciou na quarta-feira (29) o
“Dia V” de vacinação contra
COVID-19. A iniciativa, em par-
ceria com os 645 municípios,
acontecerá neste sábado (2) e
tem como objetivo a aplicação
da segunda dose da vacina e a atu-
alização dos registros de vacina-
ção na plataforma VaciVida.

 “O ‘Dia V’ é uma grande
oportunidade para quem está
com a segunda dose da vacina
atrasada e agora poderá se vaci-

nar. Todas as equipes municipais
e estaduais estarão integradas,
contribuindo para que o ‘Dia V’
seja um grande sucesso”, afir-
mou Doria.

Mais de cinco mil pontos de
vacinação no estado estarão aber-
tos das 7h às 19h para a aplicação
exclusivamente destas doses nes-
te sábado (consulte a programa-
ção e horários de funcionamento
dos postos de seu município).

A Secretaria de Estado da
Saúde ainda disponibilizará um

recurso para os profissionais de
saúde dos municípios para que
todos possam abrir suas unida-
des e ter uma equipe completa
para a vacinação da população.

“É uma oportunidade de au-
mentarmos a cobertura vacinal
no estado e intensificar a apli-
cação da 2ª dose. A iniciativa é
uma grande oportunidade para
quem está com a segunda dose
atrasada se vacinar”, destacou a
coordenadora geral do Plano
Estadual de Imunização (PEI),

Regiane de Paula.
As cidades também poderão

utilizar a data e os recursos para
atualizar o sistema VaciVida e
inserir imunizados que eventu-
almente ainda não foram regis-
tradas. As prefeituras também
poderão aplicar a terceira dose
nos idosos, de acordo com o
calendário vigente, e que já to-
maram duas doses em fevereiro
ou março. Um segundo “Dia V”
de imunização ocorrerá no dia
16 de outubro.

CÂMARA (São Paulo)
O vereador (evangélico) Rinaldi Digilio coleta assinaturas pra

uma CPI (contra a ideologia de gênero ensinada pra crianças). O
prefeito (católico) Ricardo Nunes (MDB) apoia seu projeto con-
tra o aborto

.
PREFEITURA (São Paulo)
Dupla de primeiras damas Regina (Ricardo Nunes) na Capital

e Bia (João Doria) no Estado tão virando a “a mão e a luva”. Regi-
na tá na lida com o marido desde antes dele ser vereador, em
trabalhos sociais

.
ASSEMBLEIA
Tanto a deputada Janaína (2 milhões de votos em 2018) como

o deputado Arthur ‘Mamãe Falei’ (mais de 400 mil votos) serão
candidatos em 2022. O dilema é pra qual cargo, porque na ALESP
deu ruim

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria acredita que o ex-Presidente FHC vai seguir apoi-

ando sua candidatura Presidencial nas prévias tucanas, contra o
senador (Ceará) Jereissati apoiando o jovem governador gaúcho
Eduardo Leite

.
CONGRESSO (Brasil)
Empresário Luciano Hang - dono da rede de lojas Havan - deu

ontem um show de opinião política e marketing pessoal na CPI
(Covid 19) que tentou enquadrá-lo em relação a Prevent Senior e
ao Bolsonaro

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (ex-PSL) segue analisando como fica a vida

partidária dos filhos, o vereador (Rio) Carlos, o deputado federal
(SP) Eduardo e o senador (Rio) Flavio, dependendo do partido
no qual vai se filiar

.
PARTIDOS
Fusão do DEM (ex-PFL) do ACM Neto com o PSL do Bivar

adotou o nome União Brasil, resgatando o nº 44 (que era do PRB
do Ovasco que agora é dono do Patriota). Como vai se sair no
Estado de São Paulo ?

.
POLÍTICOS
Já que o Senado resolveu que não dá pra aprovar um novo

Código Eleitoral - com quase 900 artigos que passou goela abai-
xo na Câmara dos Deputados - até início de outubro (1 ano antes
das eleições 2022) ...

.
(Brasil)
... fica a pergunta que não quer calar. Quantos partidos terão

chapas completas pra reeleger pelo menos parte dos atuais depu-
tados federais e estaduais ? Ou vão de novo com ricos, famosos e
esportistas ?

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista desde 1992 e colunista de política na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site  cesarneto.com
virou referência da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchi-
eta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia
paulista)

.
Twitter  @cesarnetoreal



Brasil cria 372 mil postos de
trabalho formal em agosto
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Coreia do Norte diz ter testado
novo míssil hipersônico

O míssil disparado a partir da costa leste da Coreia do Norte, na
terça-feira (28), foi um novo míssil hipersônico desenvolvido recen-
temente pelo país, anunciou a agência estatal norte-coreana KCNA.

A Coreia do Norte disparou o míssil em direção ao mar a partir
de sua costa leste, afirmaram as forças militares da Coreia do Sul,
depois que o governo norte-coreano pediu que os Estados Unidos
parem com seus “padrões duplos” sobre programas armamentistas,
para que as negociações diplomáticas possam ser retomadas.

O desenvolvimento do sistema de armas aumenta a capacida-
de defensiva da Coreia do Norte, disse a KCNA.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, não inspecionou o lan-
çamento, de acordo com a reportagem.

“No primeiro lançamento-teste, os cientistas de Defesa Na-
cional confirmaram o controle de navegação e a estabilidade do
míssil na seção ativa”, informou a agência.

A KCNA  disse ainda que o míssil, chamado Hwasong-8, per-
formou de acordo com suas especificações técnicas, “incluindo
a manobrabilidade e as características de voo planador da ogiva
hipersônica desanexada”.

Tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul fizeram tes-
tes de mísseis balísticos no dia 15 de setembro, no último epi-
sódio de uma corrida armamentista na qual os dois países desen-
volveram armas cada vez mais sofisticadas, enquanto as iniciati-
vas de negociações para diminuir as tensões se mostram infrutí-
feras. (Agencia Brasil)

ONU divulga recomendações
para países minimizarem
impactos da pandemia

Criada em outubro de 1945, um mês após o término da Se-
gunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU)
classificou a pandemia da covid-19 como a pior crise sistêmica
global enfrentada pela humanidade nos últimos 76 anos. Segun-
do dados da universidade norte-americana Johns Hopkins, mais
de 4,7 milhões de pessoas já morreram em todo o planeta devido
a complicações causadas pelo novo coronavírus – destas, 595.446
eram brasileiras.

Segundo a organização, dentre as graves consequências da
pandemia - como a tendência de queda no Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), que mede o grau de desenvolvimento de
regiões, países, estados e cidades a partir de parâmetros como
educação, saúde e renda -, uma afetou em particular às crianças e
adolescentes: o fechamento de escolas em todo o mundo.

Em seu relatório Covid-19 e desenvolvimento sustentável:
avaliando a crise de olho na recuperação, divulgado  na quarta-
feira (29), a ONU afirma que a impossibilidade de participar de
atividades pedagógicas presenciais impactou a mais de 1,4 bi-
lhão de crianças e jovens de diferentes nacionalidades.

Embora todos os países tenham sido afetados em alguma
medida, a situação que a ONU classifica como uma “crise sem
precedentes na educação” impactou a cada sociedade de uma
formas diferente. “A taxa de estudantes da educação primária fora
da escola varia de acordo com o nível de desenvolvimento do
país: enquanto a taxa é maior nos países de baixo desenvolvi-
mento humano, os países de alto desenvolvimento humano apre-
sentam as menores taxas”, apontam os autores do relatório.

Em abril de 2020, cerca de dois meses após a confirmação
do primeiro caso de covid-19 no Brasil, 154 milhões de crian-
ças e adolescentes em idade escolar deixaram de frequentar au-
las temporariamente em toda a América Latina e Caribe. Segun-
do a ONU, no Brasil, os temporariamente afetados chegam a 47,9
milhões, mas se considerada a situação ao longo de todo o ano
passado, a organização estima que cerca de 5,5 milhões de estu-
dantes brasileiros tiveram seu direito à educação negado em 2020.

A exemplo de outros especialistas, a ONU alerta que, entre
os mais jovens, as consequências da pandemia podem perdurar
por toda a vida, contribuindo para ampliar as desigualdades já
existentes. Para evitar que isso ocorra, a organização reco-
menda às nações que, além de medidas para tentar conter a
propagação do vírus, como a vacinação da população e cam-
panhas de saúde pública para conscientizar as pessoas sobre a
importância do uso de máscaras e do distanciamento social,
implementem políticas públicas de desenvolvimento econô-
mico e social, sobretudo para mulheres e meninas, que en-
frentam desafios particulares e são, em termos globais, as maio-
res vítimas da insegurança econômica.

A organização lembra que, embora seja uma alternativa, o
ensino remoto pode agravar as desigualdades, já que muitos não
têm acesso às ferramentas tecnológicas necessárias para assis-
tir aulas à distância. O que pode provocar um aumento nas taxas
de abandono escolar, com todas os agravantes que costumam estar
associados, como o trabalho infantil e a gravidez na adolescên-
cia. A organização calcula que, no Brasil, cerca de 28% das famí-
lias não têm acesso à internet. Percentual que aumenta confor-
me a renda familiar diminui. “Diante desse cenário, além de pri-
orizar a reabertura segura das escolas, investimentos em disrup-
ção digital são fundamentais como resposta imediata e caminho
para além da recuperação.”

Ainda sobre a situação específica do Brasil, a ONU afirma
que a organização do sistema público de saúde nacional (SUS)
propicia uma resposta rápida para ações emergenciais, embora,
para isto, seja necessária uma “visão estratégica coordenada”.
“Embora o país possua um sistema público de saúde capaz de
responder a emergências sanitárias, a pandemia da covid-19 exi-
ge medidas em todos os âmbitos, considerando as desigualdades
entre os estados”, sustenta a ONU, ainda confiante de que “um
novo Brasil, mais justo e sustentável, pode emergir da atual cri-
se” e destacando o efeito benéfico de medidas como o auxílio
emergencial pago a pessoas financeiramente afetadas pela pan-
demia.

“Porém, para assegurar uma recuperação resiliente e inclusi-
va, o Brasil deve enfrentar os desafios do desenvolvimento sis-
têmico. Nesse sentido, os pilares governança, proteção social,
reimaginar o futuro para cada criança e adolescente, disrupção
digital e economia verde são fundamentais para superar a crise e
aproximar o Brasil da agenda de desenvolvimento sustentável”,
acrescenta a organização, destacando que o pós-pandemia exigi-
rá “um novo contrato social” e mudanças estruturais.

“Governos, setor privado e sociedade civil precisarão tra-
balhar juntos para promover a coesão social e a igualdade de
gênero, e defender os direitos humanos e o estado de direito,
especialmente em contextos frágeis e afetados por confli-
tos”. (Agencia Brasil)

O Brasil registrou um saldo
de 372.265 novos trabalhado-
res contratados com carteira as-
sinada em agosto de 2021. O
saldo é o resultado de um total
de 1.810.434 admissões e
1.438.169 desligamentos. De
acordo com o Cadastro Geral
de Empregados e Desemprega-
dos (Novo Caged), divulgado na
quarta-feira (29) pelo Ministé-
rio do Trabalho, o salário mé-
dio de admissão caiu 1,42% na
comparação com o mês anteri-
or, ficando em R$ 1.792,07.

No acumulado no ano, o sal-
do passou a somar 2.203.987
postos ocupados, decorrente de
13.082.860 de admissões e de
10.878.873 demissões. O esto-
que nacional, que é a quantida-
de total de vínculos celetistas
ativos, em agosto de 2021, con-
tabilizou 41.566.955, o que re-
presenta uma variação de 0,9%
em relação ao estoque do mês
anterior.

De acordo com o Novo Ca-
ged, em agosto, os dados regis-
traram saldo positivo no nível
de emprego nos cinco grandes
grupamentos de atividades eco-
nômicas: serviços (180.660

postos), distribuído principal-
mente nas atividades de infor-
mação, comunicação e ativida-
des financeiras, imobiliárias,
profissionais e administrativas
(79.832 postos); comércio
(77.769 postos); indústria ge-
ral (72.694 postos), concentra-
do na indústria de transforma-
ção (69.266 postos); constru-
ção (32.005 postos); e agricul-
tura, pecuária, produção flores-
tal, pesca e aquicultura (9.232
postos).

A Região Sudeste foi a que
gerou mais postos de trabalho.
O saldo positivo ficou em
185.930 vagas, o que corres-
ponde a um aumento de 0,88%
ante julho. No Nordeste foram
criados 82.878 postos (cresci-
mento de 1,25%); na Região Sul
o saldo também ficou positivo
(54.079 postos, +0,69%), a
exemplo do Centro-Oeste
(+29.690 postos, +0,84%) e do
Norte (+19.778 postos,
+1,03%).

São Paulo foi o estado que
registrou o maior saldo positi-
vo, com 113.836 novos postos
de trabalho (alta de 0,89% na
comparação com julho); segui-

do de Minas Gerais, com
43.310 novas vagas (alta de
0,99% na comparação com o
mês anterior) e do Rio de Ja-
neiro, com 22.960 novos pos-
tos (alta de 0,71%, na compa-
ração com julho).

Já as unidades federativas
com o menor saldo foram o
Acre (346 novos postos; cres-
cimento de 0,38% ante ao mês
anterior); Roraima: (saldo de
592 postos; crescimento de
0,98%); e Amapá (saldo de 882
postos; alta de 1,28%).

O salário médio de admis-
são em agosto de 2021 (R$
1.792,07) apresenta uma queda
real de R$ 25,78 na compara-
ção com julho de 2021. A vari-
ação corresponde a um percen-
tual de -1,42%.

A maior queda foi na indús-
tria, onde a redução do valor
médio de admissão (-2,83%)
resultou em um salário inicial
de R$ 1.755,22. Na sequência
ficou o setor de agricultura, pe-
cuária, produção florestal, pes-
ca e aquicultura, cuja queda mé-
dia no salário de admissão re-
duziu 2,56%, resultando em um
salário R$ 1.493,27.

O setor de serviços vem em
seguida, com queda média de
1,77%, resultando em um salá-
rio de admissão de R$ 1.947,92.
Já a queda do salário médio de
admissão do setor de comércio;
reparação de veículos automo-
tores e motocicletas ficou em
0,59%. Com isso, o salário mé-
dio inicial do setor está em R$
1.544,73.

Em agosto de 2021, houve
26.554 admissões e 14.766
desligamentos na modalidade
de trabalho intermitente, geran-
do saldo de 11.788 empregos,
envolvendo 5.662 estabeleci-
mentos contratantes. Um total
de 259 empregados celebrou
mais de um contrato na condi-
ção de trabalhador intermiten-
te.

“Do ponto de vista das ati-
vidades econômicas, o saldo de
emprego na modalidade de tra-
balho intermitente distribuiu-se
por serviços (+7.095 postos),
comércio (+1.986 postos),
construção (+1.607 postos), in-
dústria geral (+1.126 postos),
e agropecuária (-26 postos)”,
informou o Ministério do Tra-
balho. (Agencia Brasil)

Valor de produção dos principais
produtos pecuários atinge R$ 75,5 bi

As contas públicas registra-
ram saldo positivo em agosto,
resultado do aumento da arreca-
dação e da diminuição de gastos
do governo com a pandemia de
covid-19. O setor público conso-
lidado, formado por União, esta-
dos e municípios, apresentou su-
perávit primário de R$ 16,729
bilhões no mês passado, ante dé-
ficit primário de R$ 87,594 bi-
lhões em agosto de 2020.

Os dados foram divulgados
na quarta-feira (29) pelo Banco
Central (BC). É o melhor resul-
tado para o mês de agosto da sé-
rie histórica do BC, que teve iní-
cio em 2001.

Em 12 meses, encerrados
em agosto deste ano, as contas
acumulam déficit primário de R$
130,346 bilhões, o que corres-
ponde a 1,57% do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país). A redução também foi
significativa se comparada aos
12 meses encerrados em agos-
to de 2020, quando o déficit acu-
mulado foi de R$ 703 bilhões ou
9,47% do PIB.

O déficit primário representa
o resultado negativo das contas
do setor público (despesas me-
nos receitas) desconsiderando o
pagamento dos juros da dívida
pública. No ano, de janeiro a
agosto, há superávit de R$ 1,237
bilhão, ante resultado negativo
de R$ 571,367 no mesmo perí-
odo do ano passado.

A meta para as contas públi-
cas deste ano, definida no Or-
çamento Geral da União, é de
déficit primário de R$ 251,1
bilhões para o setor público
consolidado. Em 2020, as con-
tas públicas fecharam o ano
com déficit primário recorde
de R$ 702,950 bilhões, 9,49%
do PIB. Foi o sétimo ano con-
secutivo de resultados negativos

nas contas do setor público.

Dados isolados
No mês passado, o Governo

Central (Previdência, Banco
Central e Tesouro Nacional)
apresentou déficit primário de
R$ 11,092 bilhões ante o défi-
cit de R$ 96,471 bilhões de
agosto de 2020. É o melhor re-
sultado para agosto desde 2017.

Além da diminuição de
41,2% nas despesas, ante os gas-
tos com a pandemia no resulta-
do de 2020, no mês passado, a
União registrou aumento da re-
ceita líquida de 5,2% em com-
paração a agosto do ano passa-
do. Para o chefe do Departamen-
to de Estatísticas do BC, Fernan-
do Rocha, os números positivos
devem ser contextualizados com
a situação econômica da época
e com a recuperação que se ob-
serva atualmente.

O montante difere do resul-
tado divulgado de terça-feira (28)
pelo Tesouro Nacional, de défi-
cit de R$ 9,88 bilhões em agos-
to, porque, além de considerar os
governos locais e as estatais, o
BC usa uma metodologia dife-
rente, que leva em conta a varia-
ção da dívida dos entes públicos.

Os governos estaduais con-
tribuíram para a melhora do re-
sultado no mês passado regis-
trando superávit de R$ 23,479
bilhões, ante superávit de R$
8,308 bilhões em agosto de
2020. Os governos municipais
também anotaram superávit de
R$ 3,859 bilhões em agosto des-
te ano. No mesmo mês de 2020,
o superávit foi de R$ 788 mi-
lhões para esses entes.

Da mesma forma, segundo
Rocha, houve melhora na arre-
cadação desses entes, principal-
mente do Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), que teve variação de

18,5% do ano passado para cá. Além
disso, as transferências regulares do
governo federal no âmbito do com-
partilhamento de impostos e outras
normas federativas cresceram
54,6%, fruto natural do aumen-
to da arrecadação federal.

Além disso, no mês passado,
o estado do Rio de Janeiro re-
cebeu R$ 15 bilhões do contra-
to de concessão da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos
(Cedae). O leilão ocorreu em
abril. A transferência extraordi-
nária melhorou o resultado das
contas dos governos regionais,
que é o maior para qualquer mês
da série histórica do BC.

Já as empresas estatais fede-
rais, estaduais e municipais, ex-
cluídas as dos grupos Petrobras
e Eletrobras, tiveram superávit
primário de R$ 484 milhões no
mês passado.

Despesas com juros
Os gastos com juros ficaram

em R$ 46,467 bilhões em agos-
to, contra R$ 45,119 bilhões no
mês anterior e R$ 34,285 bi-
lhões em agosto de 2020. O cres-
cimento foi influenciado pela alta
de 9,68% na inflação e do au-
mento da taxa Selic no período,
que passou de 2% ao ano em agos-
to do ano passado para os atuais
6,25% ao ano. O crescimento do
estoque nominal da dívida tam-
bém impactou no resultado.

Na comparação entre agos-
to de 2020 e 2021, houve redu-
ção nas perdas. Em agosto deste
ano, as perdas com swap foram
de R$ 7,6 bilhões. Já em junho
de 2020, as perdas foram de R$
14,3 bilhões com swap.

O resultado nominal, forma-
do pelo resultado primário e os
gastos com juros, permanece
em trajetória de queda. Em agos-
to, o déficit nominal ficou em
R$ 29,739 bilhões, contra o re-

sultado negativo de R$ 121,879
bilhões em igual mês de 2020. Em
12 meses, acumula R$ 466,049
bilhões, ou 5,62% do PIB. O re-
sultado nominal é levado em con-
ta pelas agências de classificação
de risco ao analisar o endivida-
mento de um país, indicador ob-
servado por investidores.

Dívida pública
A dívida líquida do setor pú-

blico (balanço entre o total de
créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais)
chegou a R$ 4,918 trilhões em
agosto, o que corresponde a
59,3% do PIB. Em julho, o per-
centual da dívida líquida em re-
lação ao PIB estava em 59,8%.

A redução tem como fator a
depreciação cambial de 0,42%
sob o estoque da dívida que ocor-
reu no período. A dívida líquida
reduz quando há alta do dólar,
porque o Brasil também é cre-
dor em moeda estrangeira. Além
disso, há os efeitos do próprio
crescimento do PIB nominal.

Em agosto de 2021, a dívida
bruta do governo geral (DBGG)
– que contabiliza apenas os pas-
sivos dos governos federal, es-
taduais e municipais – chegou a
R$ 6,849 trilhões ou 82,7% do
PIB, contra 83,1% (R$ 6,797
trilhões) no mês anterior. Assim
como o resultado nominal, a dí-
vida bruta é usada para traçar
comparações internacionais.

Da mesma forma, um dos
fatores para a redução da DBGG
foi o crescimento do PIB nomi-
nal do país, que acabou compen-
sando as emissões de dívidas do
governo e a desvalorização cam-
bial. Como a DBGG só contabi-
liza os passivos no país, sem
impacto das reservas internaci-
onais, a alta do dólar contribui
para aumentar as dívidas dos go-
vernos. (Agencia Brasil)

Contas públicas têm superávit
de R$ 16,7 bilhões em agosto

A Produção da Pecuária Mu-
nicipal 2020, divulgada na quar-
ta-feira (29), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE),
mostra que o valor de produção
dos principais produtos pecuá-
rios cresceu 27,1% em 2020,
chegando a R$ 75,5 bilhões.

A produção de leite concen-
trou 74,9% deste valor, seguida
pela produção de ovos de gali-
nha (23,6%), mel (0,8%), ovos
de codorna (0,5%), lã (0,1%) e
casulos de bicho da seda (0,1%).
Segundo a pesquisa, Minas Ge-
rais foi líder em valor de produ-
ção: R$ 17,8 bilhões, sendo que
89,8% desse total (R$ 15,99 bi-
lhões) foram provenientes da

produção de leite.
Em 2020, o rebanho bovino

nacional cresceu 1,5%, chegan-
do a 218,2 milhões de cabeças,
maior efetivo desde 2016, quan-
do o rebanho chegou a
218.190.768 cabeças. O Cen-
tro-Oeste respondeu por 34,6%
desse total (ou 75,4 milhões).

A maior alta foi na região
Norte: 5,5%, ou mais 2,7 mi-
lhões de cabeças, somando 52,4
milhões. O estado de Mato
Grosso continua líder, com 32,7
milhões de cabeças e alta de
2,3% ante 2019. Entre os muni-
cípios, São Félix do Xingú (PA)
manteve a liderança com 2,4
milhões de cabeças e alta de
5,4%, no ano.

Efeitos da pandemia
Conforme a análise do IBGE,

em 2020 a pecuária brasileira
foi influenciada, entre outros
fatores, pela pandemia de covid-
19 e suas consequências no con-
texto internacional. “O desdo-
brar da pandemia e as suas me-
didas restritivas levaram à ele-
vação do dólar em território na-
cional e esse fato pressionou o
preço dos insumos pecuários
refletindo no preço da proteína
animal”, diz o estudo.

Ainda segundo a pesquisa,
outro fator que colaborou para
o acréscimo de preço das car-
nes foi a alta demanda interna-
cional por esses produtos, espe-

cialmente pelo mercado chinês.
O IBGE lembrou que a Chi-

na, em 2020, continuou com
“baixo estoque de carne suína,
tendo, assim, a necessidade de
suprir a sua demanda interna
por meio da importação de pro-
teína animal. Somente do Bra-
sil, esse país adquiriu 868,7
mil toneladas de carne bovina
in natura”, segundo dados da
Secretaria de Comércio Exte-
rior (Secex) do Ministério da
Economia. A importação de
carne suína in natura aumentou
em 98,8%, o que fez o Brasil
alcançar a marca de 498,1 mil
toneladas exportadas dessa
commodity para aquele desti-
no. (Agencia Brasil)



Atraso na segunda dose da vacina
contra covid-19 está em 11%
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Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“... a Ministra da Agricultura Tereza Cristina, participou da

Cúpula sobre Sistemas Alimentares, realizado no dia 23 de Se-
tembro, em Nova York (Estados Unidos) pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e destacou que o Brasil  aderiu às inicia-
tivas sobre perdas e desperdícios, alimentação escolar e pecuá-
ria sustentável. Como forma de garantir a segurança alimentar e
nutricional mundial de forma sustentável, o Brasil liderou as dis-
cussões que resultarão numa proposta unificada de países da
América do Sul bem como da América Central e Caribe a ser
apresentada na cúpula. A primeira reunião está prevista para o mês
de outubro de forma a iniciar a proposição de um plano de ação
nacional convergente com os compromissos internacionais do
Brasil para a redução de perdas e desperdício de alimentos...”

* A proposta do Brasil é pautar o desperdício de alimen-
tos no mundo?

* Desperdiçar alimentos é um absurdo?
* Um terço dos alimentos produzidos são desperdiçados?
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A Ministra Tereza Cristina participou online da Cúpula dos
Sistemas Alimentares

Em 2013 foram produzidas 4 bilhões de toneladas de alimen-
tos neste ano, estima-se que 30-50% de todo o alimento produ-
zido fica no meio do caminho. Países como Estados Unidos,
Portugal, Reino Unido, Alemanha, Canadá, França e Noruega ado-
tam o conceito “Best before” (consumir preferencialmente an-
tes de, em tradução livre). A partir desse conceito regulatório, os
produtos, mesmo após o período indicado no rótulo, ainda po-
dem ser consumidos. Isso permite, inclusive, que os produtos
sejam comercializados nos mercados a preços promocionais. O
secretário geral da ONU António Guterrez destacou que: “os ali-
mentos precisam ser considerados não apenas como uma merca-
doria a ser comercializada, mas como um direito de cada ser hu-
mano. Todos tem direito à comida, à alimentação e sustento.

- Por hoje é isto. Boa semana, forte abraço e até a próxi-
ma palavra Brasiliana.

A Fundação Oswaldo Cruz
lançou na quarta-feira (29) o pri-
meiro Boletim VigiVac, que
acompanha o cumprimento do
esquema vacinal proposto con-
tra a covid-19. Dessa forma, é
verificada a efetividade das va-
cinas utilizadas pelo Programa
Nacional de Imunizações (PNI)
no Brasil.

Os primeiros resultados, fei-
tos com base nos dados lança-
dos até o dia 15 de setembro,
mostram que a taxa de atraso
nacional para todas as vacinas é
de 11%, sendo de 15% para a
Astrazeneca, 33% para a Coro-
naVac e 1% para a Pfizer-BioN-

Tech. A Fiocruz ressalta, no en-
tanto, que a vacinação com o
imunizante da Pfizer começou
apenas em maio e que a quanti-
dade de indivíduos em possível
atraso ainda é pequena.

Para a AstraZeneca e a Pfizer,
foram considerados 84 dias de
intervalo para a segunda dose, e
para a CoronaVac o prazo é 28 dias.
O painel leva em conta os indiví-
duos que tomaram a primeira dose
e que ainda não tomaram a segun-
da. A situação de atraso é caracte-
rizada após 14 dias da data previs-
ta para a segunda injeção.

Em um recorte estadual, o
Ceará tem a maior proporção de

pessoas em atraso para a segun-
da dose, com 33%, e o Rio Gran-
de do Norte tem a menor propor-
ção, com 5,4%. Em números ab-
solutos, São Paulo está com 1,25
milhão de pessoas que tomaram
a primeira dose e não voltaram
para a segunda, Rio de Janeiro
tem 956,9 mil e Bahia tem 907,5
mil que não retornaram aos pos-
tos. Os menores números são em
Roraima (21,5 mil), Acre (28,3
mil) e Amapá (31,1 mil).

A Fiocruz destaca que o atra-
so da segunda dose pode “com-
prometer seriamente a efetivida-
de das vacinas no país” e, por-
tanto, “é de extrema importân-

cia realizar este monitoramento
para promover ações que atuem
de forma assertiva na resolução
do problema”.

Os dados são atualizados se-
manalmente e podem ser visua-
lizados de forma interativa, nos
âmbitos municipal e estadual,
além do tipo de vacina, com o
percentual e o número de indi-
víduos em atraso para comple-
tar a imunização contra a covid-
19. Segundo a Fiocruz, “o obje-
tivo do painel é apoiar os gesto-
res públicos a identificar muni-
cípios que precisam de suporte
para acelerar a vacinação da se-
gunda dose”. (Agencia Brasil)

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados aprovou  na
quarta-feira (29) dois antepro-
jetos de lei com alterações no
Código Penal e no Estatuto da
Criança e do Adolescente
(ECA). O parecer, do deputado
Carlos Jordy (PSL-RJ), foi
aprovado em votação simbóli-
ca, após um acordo entre os
integrantes do colegiado. Pelo
acordo, a CCJ vai analisar pos-
teriormente sugestões dos par-
lamentares para alterar outros
pontos dos textos.

A alteração no Código Pe-
nal foi na temática dos crimes
contra a dignidade sexual, para
tornar crime a conduta de ter
conjunção carnal ou praticar
outro ato libidinoso com al-
guém menor de 18 anos de ida-
de e maior de 14 anos de ida-
de, prevalecendo-se o agente de
autoridade sobre a vítima.

A tipificação visa recair so-
bre a violência sexual pratica-
da contra crianças e adolescen-
tes, praticada por que ascendên-
cia, a exemplo de padrasto ou
madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro, tutor, curador,
preceptor ou empregador da ví-
tima, ou de pessoa a quem es-
teja confiada para fins de edu-
cação, de tratamento ou de
guarda.

De acordo com o relator
Carlos Jordy, a legislação atu-
al apresenta uma lacuna para

CCJ da Câmara
aprova projeto que

altera o Código Penal
tratar desse tipo de crime, uma
vez que em muitos casos de vi-
olência sexual existe uma re-
lação de poder entre agente e
vítima. “Uma situação de vul-
nerabilidade do adolescente
que, mesmo após inúmeras dis-
cussões legislativas, não foi
contemplada nas proteções
elencadas no Código Penal”.

A CCJ também aprovou al-
terações no Estatuto do Idoso.
As mudanças visam ajustar in-
congruências do estatuto em
relação ao Código Penal. Fo-
ram aumentadas as penas para
os crimes de negligência e
para os crimes de apropriação
ou desvio de qualquer rendi-
mento da pessoa idosa, dando-
lhe destinação diversa da ori-
ginal.

Segundo o relator, a altera-
ção nas penas tem por objeti-
vo “aumentar o espectro de
proteção à pessoa idosa e re-
crudescer a punição aos agen-
tes que cometem tais crimes
aproveitando-se da vulnerabili-
dade da pessoa idosa”.

Para o crime de negligên-
cia, a pena para detenção de
dois meses a dois anos e mul-
ta. Atualmente a pena é de dois
meses a um ano e multa.

Já em relação ao crime de
apropriação ou desvio, a pena
passa de reclusão de um a qua-
tro anos e multa para reclusão
de três a dez anos. (Agencia
Brasil)

Anvisa autoriza importação
de radiofármacos

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) aprovou
na quarta-feira (29) a importa-
ção de medicamentos para tra-
tamento de câncer por radiote-
rapia, os chamados radiofárma-
cos. Esses medicamentos tam-
bém são utilizados para exames
de diagnóstico por imagem. A
autorização da Anvisa é tempo-
rária e excepcional.

Segundo a agência, as entida-
des do setor de medicina nuclear
informaram que o quadro é de
iminente desastre sanitário, com
o risco de falta de produtos para

continuidade de diagnósticos e
tratamentos no país. “O cenário
é de perplexidade e causa temor
porque as pessoas, muitas vezes,
precisam desses produtos para
sobreviver”, afirmou o diretor da
Anvisa Alex Campos.

No início de setembro, o
Instituto de Pesquisas Energéti-
cas e Nucleares (Ipen) comuni-
cou aos serviços de medicina
nuclear a suspensão temporária
da fabricação de vários produtos,
motivada por problemas logísti-
cos e financeiros.

Segundo a avaliação feita, a

falta desses produtos poderia
impactar diretamente o diagnós-
tico de doença arterial corona-
riana, principal causa de morte
no Brasil; o diagnóstico e o tra-
tamento de diversos tipos de
câncer, que constituem a segun-
da maior causa de morte no país;
e o diagnóstico do tromboem-
bolismo pulmonar, com inci-
dência significativamente au-
mentada durante a pandemia da
covid-19, dentre outras condi-
ções clínicas.

De acordo com o órgão, o
importador deverá garantir que

orientações de uso, conserva-
ção, manuseio e dispensação
sejam providas aos profissionais
de saúde em português. Além
disso, o importador deverá ava-
liar o controle de temperatura
durante o transporte dos produ-
tos importados.

À unidade de saúde destina-
tária da importação caberá a ras-
treabilidade da utilização dos
produtos importados até a sua
administração no paciente, além
de avaliar o benefício-risco da
utilização do radiofármaco em
seus pacientes. (Agencia Brasil)

ES e MG querem novo acordo por
danos após rompimento de barragem
Cinco anos e seis meses

após assinarem, junto com a
União, um acordo bilionário
com as mineradoras Samarco,
Vale e BHP Billiton, os gover-
nos do Espírito Santo e de Mi-
nas Gerais tentam renegociar os
termos do compromisso que as
empresas assumiram para repa-
rar parte dos danos causados
pelo rompimento da Barragem
de Fundão, ocorrido no subdis-
trito de Bento Rodrigues, na
cidade de Mariana (MG), em 5
de novembro de 2015. Dezeno-
ve pessoas morreram e tonela-
das de rejeitos tóxicos atingi-
ram a bacia do Rio Doce, che-
gando à costa capixaba.

Inicialmente, o Termo de
Ajustamento de Conduta previa
que as empresas investissem
em torno de R$ 20 bilhões em
ações de recuperação ambien-
tal e socioeconômica. Contudo,
o texto homologado pela Justi-
ça Federal em maio de 2016
terminou por não especificar
valores, referindo-se apenas à
obrigação da Samarco, Vale e
BHP Billiton restabelecerem
integralmente as condições
ambientais e socioeconômicas.
O Ministério Público Federal
(MPF), por sua vez, ingressou
com uma ação civil pública con-
tra as empresas em que avalia
que os danos chegam à casa dos
US$ 42 bi - cerca de R$ 226 bi
pelo câmbio da manhã da quar-
ta-feira (29).

O acordo também estabele-
ceu que a Samarco criasse uma
entidade, a Fundação Renova,
encarregada de executar os pro-
gramas ambientais e socioeco-
nômicos. Desde então, todo o
dinheiro destinado às ações de
saúde, educação pública, turis-
mo, lazer e infraestrutura exe-
cutadas para compensar os es-
tragos causados às 39 cidades

(35 mineiras e quatro capixa-
bas) afetadas na calha do Rio
Doce é depositado em um fun-
do controlado pela própria Jus-
tiça Federal, à qual cabe atestar
a viabilidade técnica e orçamen-
tária das obras e projetos.

Alegando buscar um “acor-
do mais justo”, os governado-
res de Minas Gerais, Romeu
Zema, e do Espírito Santo, Re-
nato Casagrande, vêm reivindi-
cando uma repactuação do Ter-
mo de Ajustamento de Condu-
ta. A principal reivindicação dos
dois governadores, que contam
com apoio de prefeitos da re-
gião atingida, é que o dinheiro
destinado às obras de melhori-
as seja repassado diretamente
aos cofres públicos estaduais.
O argumento é que, assim, o
processo será menos burocrá-
tico e mais rápido.

“Após seis anos do desastre,
Minas e Espírito Santo ainda as-
sistem, com muita lentidão, os
resultados esperados. Por isso,
os dois estados unirão esforços
para que haja mais agilidade”,
declarou Zema, no dia 12 de
agosto, quando se  reuniu com
Casagrande, em Vitória, para
discutir as mudanças que os
dois governadores julgam ne-
cessárias. Na ocasião, Casa-
grande ressaltou que os gover-
nadores querem que o proces-
so de compensação e repara-
ção seja menos burocrático.
“Estamos unidos para fazer a
defesa de uma nova repactua-
ção para que se tenha mais agi-
lidade para recuperar a Bacia
do Rio Doce, indenizar as
pessoas que sofreram e para
que possamos ter um legado
após esse desastre”.

Na semana passada, repre-
sentantes das mineradoras e dos
governos do Espírito Santo e de
Minas Gerais se reuniram, na

sede do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), em Brasília, para
uma primeira rodada presenci-
al de discussão sobre a possi-
bilidade de repactuação do Ter-
mo de Ajustamento de Conduta
– iniciativa que conta com o
apoio manifesto do CNJ. Tam-
bém participaram da conversa
servidores da Advocacia-Geral
da União (AGU), da Defenso-
ria Pública da União (DPU) e
dos ministérios públicos da
União (MPU) e dos estados
(MP-MG e MP-ES), além de
membros do Fórum de Prefei-
tos.

Uma nova rodada de nego-
ciação acontece ate esta quin-
ta-feira(30), em Belo Horizon-
te. Segundo a assessoria da se-
cretaria mineira de Planejamen-
to e Gestão (Seplag), participa-
rão do encontro representantes
dos governos estaduais e fede-
ral, do CNJ, do Ministério Pú-
blico, da Defensoria Pública e
das empresas Samarco, Vale e
BHP Billiton.

Ao fim da reunião da sema-
na passada, o CNJ divulgou uma
nota em que se limitou a infor-
mar que as conversas dos últi-
mos dias 22 e 23 tiveram o “ob-
jetivo de dar prosseguimento às
negociações de repactuação”,
visando ao “aprimoramento dos
programas” e a “simplificação
de sua execução”.

Também em nota, o gover-
no mineiro acrescentou que a
primeira rodada de negociação
se pautou por aspectos e pro-
postas já defendidas na chama-
da Carta Conjunta de Princípi-
os (ou de Premissas), que as
partes divulgaram em junho
deste ano. Entre outras coisas,
o documento estabelece que as
negociações para uma “possível
repactuação” não devem parali-
sar, suspender ou causar qual-

quer descontinuidade nos pro-
jetos já em curso.

Secretário-executivo do Fó-
rum de Prefeitos do Rio Doce,
o ex-prefeito de Mariana Duar-
te Júnior esteve em Brasília na
semana passada e se reuniu com
o presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), com
quem conversou sobre a situa-
ção das cidades atingidas pelo
rompimento da barragem de
Fundão. Para Júnior, a negocia-
ção para uma eventual repactu-
ação do Termo de Ajustamento
deve garantir espaço também
aos representantes das cidades
atingidas.

Por e-mail, a Fundação Re-
nova informou que não integra
o grupo que discute a repactua-
ção do acordo de 2016. A enti-
dade reafirmou seu compromis-
so com a reparação dos danos
causados pelo rompimento da
barragem de Fundão e garantiu
que, até agosto deste ano, já ti-
nha investido cerca de R$ 15,57
bilhões em ações de recupera-
ção e compensação, além de ter
pago R$ 5,71 bi em indeniza-
ções e auxílios financeiros
emergenciais a mais de 336 mil
pessoas.

A Samarco acrescentou que,
até o momento, só participou da
discussão de um cronograma
das negociações para repactua-
ção do Termo de Ajustamento
de Conduta, não tendo debatido
aspectos financeiros. Reafir-
mando seu compromisso com
as comunidades atingidas, a
empresa afirmou que a Carta
Conjunta de Princípios, de ju-
nho deste ano, “norteia o apri-
moramento dos acordos já ce-
lebrados”, de maneira a permi-
tir a integral e definitiva repa-
ração dos danos causados pelo
rompimento da barragem de
Fundão. (Agencia Brasil)

Hospital da Prevent Senior não tem
 alvará para funcionar em São Paulo

A prefeitura de São Paulo
identificou que o hospital da
Prevent Senior, na Vila Olím-
pia, zona sul da cidade, não
tem licença de funcionamen-
to. Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Subprefeituras, o
estabelecimento está em situ-
ação irregular e precisa apre-
sentar a documentação ou en-
cerrar as atividades.

De acordo com a secretaria,
o hospital tem prazo de 30 dias
para regularizar a situação, caso
contrário, está sujeito a multas
de R$ 125,4 mil.

A Prevent Senior disse, por
nota, que o local tem autoriza-
ção do governo estadual para
funcionar como hospital de
campanha. A informação foi

confirmada pelo Centro de Vi-
gilância Sanitária.

A operadora de saúde foi alvo
de uma série de denúncias apre-
sentadas na terça-feira, (28) na
Comissão Parlamentar de Inqu-
érito (CPI) da Pandemia do Se-
nado. A advogada Bruna Morato,
que representa um grupo de ex-
médicos, afirmou que os profis-
sionais de saúde eram obrigados
a prescrever remédios sem efi-
cácia comprovada.

Segundo a advogada, os mé-
dicos também eram coagidos a
alterar prontuários médicos, re-
tirando a menção à covid-19 dos
registros e passando a falsa sen-
sação de sucesso dos medica-
mentos do kit covid. As ações
seriam, de acordo com as denún-

cias, uma forma da empresa re-
duzir custos com as internações
das pessoas acometidas pelo
novo coronavírus (covid-19).

A partir das denúncias, Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) autuou a operado-
ra de saúde por, supostamente,
deixar de comunicar seus paci-
entes sobre o uso de remédios
sem eficácia comprovada.

A Prevent Senior informou
que prestará todos os esclareci-
mentos à ANS dentro do prazo
estabelecido pela agência. E ga-
rantiu não ter omitido aos paci-
entes as devidas informações so-
bre os tratamentos prescritos em
suas unidades.

Em nota, a empresa disse que
as acusações feitas na CPI são

infundadas. “Têm como base
mensagens truncadas ou edita-
das, vazadas à imprensa, e serão
desmontadas ao longo das inves-
tigações”.

A operadora também nega ter
obrigado o uso de remédios sem
eficácia ou ter ocultado casos de
covid-19. “Ao longo da epide-
mia, a Prevent aplicou cerca de
500 mil testes em que consta-
tou o contágio de 56 mil paci-
entes. Desse número, 7% redun-
daram em mortes. Todos os ca-
sos foram rigorosamente noti-
ficados. A Prevent Senior sem-
pre respeitou a autonomia dos
médicos, nunca demitindo pro-
fissionais por causa de suas con-
vicções técnicas”, diz o comu-
nicado. (Agência Brasil)



Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0019128-70.2018.8.26.0100. A 
Dra. Melissa Bertolucci, Juíza de Direito da 27ª Vara Cível, 
Foro Central Cível/SP. Faz saber a Absul Latif Ibrahim CPF 
217.510.408-79 e José Batista de Sousa CPF 021.589.638-
67, que Fundação Casper Libero ajuizou incidente de 
desconsideração de personalidade jurídica, da executada Sol 
Equipamentos de Informática Ltda CNPJ 03.190.678/0001-72, 
incluindo seus sócios Absul Latif Ibrahim e José Batista de 
Sousa, no pólo passivo da presente ação. Estando os réus em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias se 
manifestem e requeiram as provas cabíveis (art. 135, do 
CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2021.          [29,30] 

OITAVA VARA CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1025177-82.2019.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a HOUSE PRICE IMP EXP LTDA., 
CNPJ/MF 25.169.021/0001-66, que lhe foi proposta uma ação 
declaratória de inexistência de débito e cancelamento de 
protestos c/c pedido de danos morais com pedido de tutela 
provisória de urgência de caráter satisfativo, por parte de 
ROAD MUSIC DISCOS LTDA. - ME, CNPJ/MF 
43.136.027/0001-19, objetivando a declaração da inexistência 
de débito protestado indevidamente, em razão do pagamento, 
o cancelamento dos protestos efetivados em nome do autor, 
bem como a condenação da ré a pagar ao autor o valor de R$ 
10.000,00 a título de indenização por danos morais, 
devidamente atualizado. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 
dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 3 de Setembro de 2021.            [29,30] 

Leilão de Arte – Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 22440 nos dias 05/10 às 19
horas e 09/10 às 13 horas
www.gmleiloes.com.br – SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

AR13 Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda

CNPJ 23.858.100/0001-59 - NIRE 35.229.642.399
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Realizada em 01.09.2021
Data, Hora, Local: 01.09.2021, 14hs, na sede social, Rua 
Gomes de Carvalho, 1356, Conjunto 72, São Paulo/SP. 
Presença: o Presidente: Eduardo Alberto Martins, Secre-
tário: Marcos Atushi Yasuda e os sócios. Deliberações 
Aprovadas: 1) Redução do capital social de 
R$ 4.922.156,00 para R$ 10.000,00, mediante cancela-
mento e reembolso de quotas no valor de R$ 4.912.156,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos 
termos do artigo 1.082, II, do Código Civil. 2) O pagamen-
to do reembolso aos sócios, mediante a restituição em 
bens e/ou direitos (créditos) do ativo da sociedade, pelo 
valor contábil. Os sócios promoverão a alteração do con-
trato social consignando o novo valor do capital social. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.09.2021. Só-
cios: Archtech Engenharia e Construções Ltda - Eduardo 
Alberto Martins - Marcos Atushi Yasuda.

Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação
CNPJ nº 43.519.966/0001-42

Edital de Convocação da AGE
Convocamos os Srs. Acionistas da Boviel Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a realizar-se no dia 29/10/2021, às 10h00, na Estrada da Penha, 1.301, Sala 2 - Jardim Arujá - Arujá, SP, a fim de
discutirem e deliberarem sobre: i) o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercicio social
encerrado em 30/06/2021; ii) os recebimentos e pagamentos realizados no período da liquidação; e iii) a realização da operação contábil de 
débito à conta de sócio; e iv) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Arujá, 24/09/2021. Tsukasa Arakawa - Liquidante. 

Companhia Copale de Administração, Comércio e Indústria
CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10 – Aviso aos Acionistas

Acham-se à disposição, na sede social, os documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, do exercício 
findo em 31/12/2020. São Paulo, 27 de setembro de 2021. A Diretoria. (28, 29, 30/09/2021)

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS DA 132ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 132ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua 
Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e 
“Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade 
limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a 
reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 07 de outubro 
de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, 
conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 09 de novembro 
de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Aprovar a dispensa da apresentação das demonstrações 
fi nanceiras consolidadas e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, referente ao 3º 
trimestre/2021; b) Aprovar a alteração da cláusula 2.6. do Instrumento Particular de Fiança e Outras Avenças, celebrado 
em 09 de novembro de 2020, a fi m de que a obrigação de apresentação das cópias das demonstrações fi nanceiras 
consolidadas e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, passe a ser de trimestralmente 
para anualmente. c) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar 
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. O material 
de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.
virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum 
de instalação da Assembleia em segunda convocação será qualquer número de presentes, conforme cláusula 13.3 do 
Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas por Titulares dos CRI, que representem, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação presentes na Assembleia, conforme cláusula 13.7 do Termo de 
Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela 
Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestão@virgo.inc com cópia 
para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de 
ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a 
Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora 
disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página 
eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados 
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 29 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ON LINE

O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – SINDILEX, representado pelo sua Presidente Sônia Maria
Correa Alves, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca toda
a sua categoria para Assembleia Geral Extraordinária ON LINE, conforme disposto no
art. 8º, “a”, do Estatuto Social, a realizar-se dia 04 de outubro de 2021, através do link
da plataforma zoom, https://us06web.zoom.us/j/83564233519, às 18:30 horas em
primeira convocação e às 19:00 horas em segunda convocação, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberar sobre estratégia de mobilização contra o
Projeto de Reforma da Previdência de 2021 e contra outros artigos de retirada de
direitos. São Paulo, 30 de setembro de 2021.

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES - Presidente – Sindilex.

Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.
(Em Constituição)

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 26.08.2019, 11hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 4º andar, Conjunto 41, Torre Sul, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Cesar Reginato Ligeiro; Secretário: Francisco Celso Ligeiro. 
Deliberações aprovadas: Eleição dos membros da Diretoria, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social: (a) Cesar Reginato Li-
geiro, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 45.995.519-6, CPF 359.456.088-07, como Diretor Presidente e de Rela-
ção com Investidores; e (b) Marcelo Martins Pais, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 12.538.567, CPF 118.771.868-80, 
como Diretor sem designação específi ca, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, com mandato até a AGO que aprovar 
as contas do exercício social encerrado em 31.12.2022. Os Diretores eleitos declaram que não estão impedidos de exercer ativi-
dades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 26.08.2019. Conselheiros: Cesar Reginato Ligeiro, Francisco Celso Li-
geiro e Marcia Bassi Reginato Ligeiro. JUCESP nº 529.502/19-7 em 04.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME 35.082.277/0001-95

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 10.02.2021
Data, hora, local: 10.02.2021, 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461, conjunto 41, São Paulo/SP. Presença: 100% 
do capital social. Mesa: Presidente: César Reginato Ligeiro, Secretário: Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques. Ordem 
do Dia:  (i) Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia; (i) Deliberar sobre a aprovação da 1ª Emissão 
Privada de Debênture(s) da Companhia, no valor total de até R$ 1.000.000.000,00; (ii) Deliberar sobre a aprovação da emissão de 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), no limite global de até R$ 5.000.000.000,00. Deliberações aprovadas: (i) Alte-
ração da sede, passando de Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461, conjunto 41, Jardim Paulistano, CEP 01.452-002, São Paulo/SP 
para “Rua Fidêncio Ramos, 195, 14° andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, São Paulo/SP”; e (a) Em razão da deliberação 
e aprovação acima, fi ca alterado o Artigo 2° do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “A Companhia tem 
sua sede social em São Paulo/SP, Rua Fidêncio Ramos, 195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010 podendo por deli-
beração do Conselho de Administração abrir, manter e/ou encerrar fi liais, escritórios ou representações em qualquer parte do ter-
ritório nacional ou no exterior.” (ii) Autorizam, nos termos do artigo 59 da Lei das S.A., a 1ª Emissão Privada de Debênture(s) 
(“Emissão” e “Debênture(s)” respectivamente), com as seguintes características e condições:

Emissão: 1ª emissão de Debênture(s);
Séries: 1ª à 100ª série;
Valor das Séries: Até R$ 10.000.000,00; 
Valor Total da Emissão: Até R$ 1.000.000.000,00;
Prazo Máximo da Emissão:  Até 10 anos contados a partir desta data; 
Quantidade de Debênture(s) Emitidas: A ser defi nida conforme a necessidade da Companhia, quando da elaboração 
 da respectiva escritura de emissão da(s) Debênture(s) (“Escritura”);
Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário corresponderá ao Valor Total da Emissão dividido sobre 
 a Quantidade de Debênture(s) Emitidas;
Prazo de Vencimento: A ser defi nido conforme a necessidade da Companhia, quando da elaboração 
 da Escritura, não podendo tal prazo, contudo, ultrapassar endividamento 
 que supere prazo de 60 meses;
Correção Monetária: IPCA/IBGE ou IGP-M/FGV ou qualquer outro índice com variação 
 e metodologia de cálculo semelhantes;
Taxa de Juros Remuneratórios: A ser defi nida conforme a necessidade da Companhia, quando da elaboração 
 da Escritura, limitada, contudo, a taxa anual de 20%;
Classe:  Simples, não conversível em ações da Emissora;
Espécie: A ser defi nida conforme a necessidade da Companhia, 
 quando da elaboração da Escritura;
Forma: Nominativa, sem emissão de cártulas ou certifi cados. Para todos os fi ns de 
 direito, a titularidade da(s) Debênture(s) é comprovada pela apresentação do 
 respectivo Boletim de Subscrição, que será inserido como anexo à Escritura, 
 bem como pelo registro do nome do(s) respectivo(s) debenturista(s) e do número 
 da(s) Debênture(s) de sua propriedade nos Livro de Registro de Debêntures e Livro 
 de Registro de Transferência de Debêntures.

(a) Autorizam que 2 Diretores, tomem todas as medidas necessárias para concretização da emissão de debêntures, quando estas totalizarem o mon-
tante do valor total menor que R$ 100.000.000,00, e ainda (b) Autorizam que o Conselho da Administração da Companhia tome todas as medidas ne-
cessárias para concretização da emissão de debêntures, quando estas totalizarem o montante do valor total maior que R$ 100.000.000,00. (iii) Apro-
vam a emissão de CRI, no limite global de até R$ 5.000.000.000,00, válida a partir da realização da presente Assembleia. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 10.02.2021. JUCESP nº 214.827/21-5 em 12.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Velvet Participações S.A. - CNPJ/MF nº 04.431.039/0001-14 - NIRE 35.300.185.412
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 12.08.2021

Data, hora, local: 12.08.2021, 09:30hs, na sede, Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, 14º andar, conjunto 141, Edifício 
Panambi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto; 
Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Deliberações aprovadas: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2020 publicadas no dia 11.03.2021, nos 
jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e “O Dia SP”. Os acionistas declaram ter tido acesso a todos esses documentos 
anteriormente à realização desta assembleia, considerando sanada a falta de publicação dos anúncios de que trata o artigo 
133, na forma de seu § 4º, Lei 6.404/76. (ii) O resultado do exercício fi ndo em 31.03.2020 no valor de R$ 8.633.757,93 terá 
a seguinte destinação: (a) Reserva Legal de 5% no valor de R$ 431.687,90; (b) Dividendos mínimos obrigatórios no valor de 
R$ 2.050.517,51; (c) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 6.151.552,53. (iii) A remuneração global anual da 
Diretoria para o exercício social em curso com início em 01.04.2020 e término em 31.03.2021 será de até R$ 1.128.349,49. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.08.2021. Acionistas: Giovanna Mirone Ometto e San Giovanni Participações S/A. 
(p. João Guilherme Sabino Ometto). JUCESP nº 443.182/21-8 em 15.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

REVITA ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 25.08.2021
Data, Hora, Local: 25.08.2021, às 13:00, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva (Presidente), Célia Maria Buc-
chianeri Francini Vasconcellos. Ordem do Dia: (i) Autorizar a Companhia a assinar, como devedora solidária, jun-
to ao Banco ABC, o contrato para prestação de Fiança Bancária no valor de R$ 8.200.000,00 para garantia do Con-
trato de Financiamento nº 18.2.0156.1 fi rmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, cujo tomador 
é a sociedade Resíduo Zero Ambiental S.A., investida da Companhia. Deliberação Aprovada: A prestação do aval 
pela Companhia no âmbito do Contrato, considerando o valor limite da fi ança bancária BNDES de R$8.200.000,00, 
a ser contratada junto ao Banco ABC Brasil S.A., instituição fi nanceira inscrita no CNPJ/ME 28.195.667/0001-06, 
com comissão de 2,5%, trimestral e postecipada. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 25.08.2021.Mesa: An-
rafel Vargas Pereira da Silva - Presidente; Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Secretária. 
Acionista presente: Solví Participações S.A. Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Patrícia Bi-
cudo Barbosa. JUCESP nº 443.251/21-6 em 15.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jottapar Participações S.A.
NIRE 35.300.196.406 - CNPJ/MF nº 46.997.060/0001-21

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 12.08.2021
Data, Hora, Local: 12.08.2021, 09hs, Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, 14º andar, conjunto 141, Edifício 
Panambi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino 
Ometto; Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Deliberações Aprovadas: (i) O Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2020, 
publicados no dia 11.06.2021, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia SP”. Os acionistas 
declaram ter tido acesso a todos esses documentos anteriormente à realização desta assembleia, considerando 
sanada a falta de publicação dos anúncios de que trata o artigo 133, na forma de seu § 4º, da Lei 6.404/76. (ii) 
(a) O resultado negativo do exercício fi ndo em 31.03.2020 no valor de R$ 1.585.677,49 terá a seguinte destinação: 
Transferência do saldo do prejuízo do exercício para conta de prejuízos acumulados, (b) Ajuste de exercício 
anterior no valor de R$ 18.148,01 contra conta de prejuízos acumulados. (iii) Os acionistas resolveram que a 
remuneração global anual da Diretoria para o exercício social em curso com início em 01.04.2020 e término em 
31.03.2021 será de até R$ 30.492,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.08.2021. Acionistas: San 
Giovanni Participações S/A. e Velvet Participações S/A. ambas: p/ João Guilherme Sabino Ometto, Giovanna 
Mirone Ometto. JUCESP nº 443.181/21-4 em 15.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Malbork 41 Empreendimentos Imobiliarios S/A.
CNPJ nº 18.006.898/0001-70 - NIRE 35300473515

Sumário da Ata de Assembleia Geral Extraordinária nos termos do. Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76
Instalação: 31/08/2021, 10:00hs, na sede social Rua joão Moura, 313, São Paulo/SP. Convocação/Presença: Dispensada, diante da totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente - José Alves Neto; Secretário - Luiz Antonio Faria de Sousa. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimi-
dade”: i) a redução do capital social da Companhia por ser considerado excessivo, nos termos do artigo 173 da LSA, de R$ 16.533.288,00, totalmente 
subscrito e integralizado, para R$ 12.422.114,00, confi gurando uma redução de R$ 4.111.174,00, mediante a restituição de capital a acionista NL 
Negócios Imobiliários Ltda., CNPJ nº 09.531.384/0001-43 e NIRE 52202501020 (“NL”), através da amortização de parte do empréstimo que a acionista 
detém em face da Companhia, com o consequente cancelamento de 4.111.174 ações representativas do capital social da NL na Companhia, restando 
ao fi nal 12.422.114 ações; e ii) tendo em vista a redução do capital a que se refere o item i, retro, o caput do artigo 5° do Estatuto Social da Compa-
nhia é alterado; e (iii) para os efeitos do artigo 174, §1º da LSA, o registro da Ata de Assembleia resultante se dará no prazo de 60 dias contados da 
publicação desta ata, no formato de extrato no Diário Ofi cial de São Paulo e Jornal O Dia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes. São Paulo, 31/08/2021. Mesa: Presidente - José Alves Neto; Secretário - Luiz Antonio Faria de 
Sousa. Acionistas: NL Negócios Imobiliários Ltda (NIRE 52202501020); e TRX Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (NIRE 35225335122). 

Ema Emprendimentos e Participações Ltda.
CNPJ: 33.903.290/0001-32 | NIRE 35.235.551.588
Ata de Reunião de Sócios - Sociedade Limitada

Data/Hora e Local: Aos 27/08/2021, às 10 hs, na sede da sociedade, à Rua Bacairis 250, Apartamento 112, Bairro de Vila Formosa, 
São Paulo/SP, CEP 03357-050;  Presença: sócios representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa: Presidindo 
dos trabalhos Fernanda Kusmini Franco Mennela, sendo primeira secretária Cassiana de Lima Franco e segunda secretária Letícia 

Publicações:
e em jornal de grande circulação, conforme determina a legislação para as deliberações previstas na Ordem do Dia. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a redução do capital da Sociedade e restituição de valores aos sócios, na proporção da participação de cada 
sócio no capital da Sociedade. O capital do Sociedade antes da redução é de R$ 25.862.328,00. A redução proposta é de R$ 
2.812.302,00, passando a capital, a partir da redução ora deliberada, para R$ 23.050.026,00. Deliberações: Após a leitura da 
ordem do dia o(s) assunto(s) foi(foram) posto(s) em discussão e votação. Após exame e discussão da matéria, os sócios por una-
nimidade e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação 
ao objeto da sociedade.  A restituição aos sócios será feita pelo mesmo valor de custo, ou seja, pelo mesmo valor de cada quota 
no presente momento, observado o percentual de participação de cada um deles. Na forma do Artigo 1.082, inciso II e Artigo 1.084 
artigo primeiro, esta deverá ser publicada e, após decorridos 90 dias da publicação, a Sociedade deverá providenciar o arquiva-
mento da Ata e consequente alteração contratual no Registro Público das Empresas Mercantis. Encerramento e Aprovação da Ata: 
Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por 
todos os sócios, que representam 100% do capital da Sociedade. Winner Participações Ltda. - Fernanda Kusmini Franco Mennela; 
One Way Participações Ltda. - Cassiana de Lima Franco; Meg Participações Ltda. - Letícia Perugini Girotto Franco
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Indústria do aço volta a ter
produção no nivel pré-pandemia

QUINTA-FEIRA, 30 DE  SETEMBRO DE 2021 Nacional PÁGINA 5

Jornal O DIA SP

A indústria brasileira do aço
conseguiu retomar a sua capaci-
dade parada e a produção voltou
ao patamar pré-pandemia. De
acordo com o presidente do Con-
selho Diretor do Aço Brasil e
Vice-Presidente da Gerdau Aços
Brasil, Argentina e Uruguai, Mar-
cos Faraco, no auge da pandemia
a indústria operou com apenas
40% da sua capacidade, mas di-

ante de medidas governamentais
e dos cenários micro e
macroeconômicos, o setor con-
seguiu se recuperar.

Faraco abordou a drástica re-
dução das exportações do setor
do aço brasileiro que ocorreu na
pandemia, para atender o merca-
do interno, além da evolução do
preço das commodities em todo
o mundo, em um nível que não

era registrado desde 2000.
Segundo ele, a expectativa

para 2021 é de que o setor tenha
um crescimento em torno de 14%
na produção de aço bruto, em
relação a 2020. Nas vendas inter-
nas, a projeção é de alta de 19% e
de 24% no consumo aparente:

“Todas as nossas expectati-
vas seguem muito positivas.
Estamos iniciando um círculo vir-
tuoso e longo. Consideramos
como prioridade a recuperação da
competitividade sistêmica do se-
tor do aço brasileiro, e isso está
diretamente ligado ao Custo Bra-
sil. É imprescindível a aprovação
da reforma tributária, sendo am-
pla, diminuindo a cumulatividade
de impostos”.

Aço Brasil 2021
Junto com o ministro da

Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
o presidente do Conselho Diretor
do Instituto Aço Brasil participou
da abertura do Congresso Aço
Brasil 2021, que reuniu nesta quar-
ta-feira, autoridades, empresários
e especialistas, de forma virtual,
para debater as perspectivas e a
importância do setor do aço para
a economia brasileira.

O ministro destacou, em sua
apresentação virtual, que o Bra-
sil, assim como outros países, atra-
vessou a pandemia da covid-19
que provocou a maior recessão
global desde a Segunda Guerra
Mundial, mas a economia tem
mostrado “uma fortaleza muito
grande e grande resiliência”. Para
isso, segundo Tarcísio de Freitas,
o país tem contado com a indús-
tria do aço, produto, que na visão
dele, é um indicador antecedente
da economia.

“Indústria que de janeiro a
agosto, deste ano, produziu em
termos de aço bruto mais de 24
milhões de toneladas, com cres-
cimento de 20,9% em relação aos
primeiros oito meses do ano pas-
sado. Temos visto crescimento
nas vendas internas e no consu-
mo aparente de produtos siderúr-
gicos. Aço é um indicador de an-
tecedência. Significa que na es-
teira desse crescimento do con-
sumo de aço, verificaremos tam-
bém o crescimento do nosso pro-
duto interno bruto”, observou.

Infraestrutura
Tarcísio de Freitas afirmou

que a indústria do aço tem pro-

duzido e atendido à demanda, que
atualmente já está em patamares
maiores do que os anteriores à
pandemia. E é, a partir disso, que
o governo busca expandir a
infraestrutura com investimentos
do setor privado. “A nossa mis-
são no Ministério de
Infraestrutura é fazer com que
mais aço seja demandado e mais
aço seja produzido. Nós vamos
fazer isso mediante os investi-
mentos em infraestrutura”, disse,
acrescentando que o governo de
Jair Bolsonaro é o que mais lei-
loou aeroportos para a iniciativa
privada (34), mais realizou certa-
mes de arrendamentos portuári-
os (29), mais assinou contratos
de adesão para terminais priva-
dos (99), além dos leilões de fer-
rovias e de rodovias.

“Estamos buscando o inves-
timento em infraestrutura pela via
do capital privado. É a forma da
gente fazer a provisão da
infraestrutura em um cenário de
extrema restrição fiscal. Já foram
74 leilões de ativos realizados
com sucesso e mais de R$ 80 bi-
lhões de investimentos contrata-
dos e a jornada não para por aí.

Vamos iniciar agora uma nova
jornada de leilões, incluindo o
leilão da Rodovia Presidente
Dutra, a ligação do Rio de Janei-
ro com São Paulo, incluindo mais
16 aeroportos com Congonhas e
o Santos Dumont”, completou.

Tarcísio de Freitas afirmou
que o Brasil caminha “a passos
largos” para que no final de 2022
alcançar mais de R$ 300 bilhões
contratados com a iniciativa pri-
vada, que vão tomar corpo nos
próximos anos. “Lá para 2024,
2025 e 2026, quando os investi-
mentos contratados com o setor
privado estiverem se materializan-
do, o Brasil vai se transformar
realmente em um grande canteiro
de obras e isso é geração de em-
prego na veia, isso é consumo
de aço. Isso é desenvolvimento”,
concluiu.

O Brasil é o nono maior pro-
dutor de aço no mundo e está
muito próximo da posição da Ale-
manha. A construção civil, o se-
tor de bens de capital e o
automotivo representam são os
segmentos que mais consomem
o produto no Brasil. No total atin-
gem 82,1%. (Agencia Brasil)

A receita líquida do setor de
máquinas e equipamentos re-
gistrou crescimento de 16,7%
em agosto, na comparação com
o mês anterior, de acordo com
balanço da Associação Brasi-
leira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos (Abimaq).

No mês de agosto houve
melhora tanto nas receitas in-
ternas (15,8%) como nas expor-
tações (19,4%). Segundo a en-
tidade, o crescimento de agos-
to elevou as exportações ao
patamar pré-crise decorrente da
pandemia de covid-19. Além
disso, a Abimaq avalia que o
mercado externo exerceu maior
influencia positiva nos resulta-
dos do que as receitas internas.

“Os números recentes indi-
cam que o recrudescimento da
pandemia da covid-19, em algu-
mas regiões do globo, em razão
da maior infecciosidade da va-
riante delta, não prejudicou a
vendas de máquinas no exteri-
or”, divulgou a Abimaq.

No mês, entre os melhores
desempenhos na exportação
apareceram: máquinas para in-
fraestrutura e indústria de base
(39,4%) e máquinas para logís-
tica e construção civil (33,5%).
Houve redução apenas nas re-
ceitas de máquinas para petró-
leo e energia renovável, com
queda de 51,5%.

Apesar da previsão da enti-
dade para os próximos meses
ser de queda em relação ao atu-
al nível das receitas, o cresci-
mento no ano deve ficar pouco
acima de 20%.

Ano e acumulado
Na comparação com o mes-

mo mês de 2020, houve cresci-
mento de 25,6% da receita, sen-
do que as exportações cresce-
ram 78,4% no período e a recei-
ta interna aumentou 23,6%.

No acumulado do ano – de
janeiro a agosto – a receita su-
perou em 33% a realizada no
mesmo período de 2020. No
mercado interno, a taxa de cres-
cimento foi de 42%, enquanto a
exportação aumentou 28,9%.

O melhor resultado da expor-
tação, no acumulado do ano,
ocorreu no setor fabricante de
máquinas para logística e cons-
trução civil (52,8%), puxado pelo
setor de máquinas rodoviárias e
também de movimentação e ar-
mazenamento de materiais.

Setor de máquinas
registra alta de

16,7% na receita
líquida em agosto

Ainda no acumulado, o re-
corte por destino das exporta-
ções mostrou continuidade da
recuperação das vendas de má-
quinas para países da América
Latina (51,8%). A China regis-
trou forte aumento nas aquisi-
ções de máquinas e equipamen-
tos brasileiros (572%) e os Es-
tados Unidos,principais desti-
nos das exportações de máqui-
nas e equipamentos, registra-
ram aumento de 4,1% nas aqui-
sições. As vendas para os paí-
ses da zona do euro registra-
ram crescimento de 16,6%.

Importação
Em agosto de 2021 houve

recuo de 0,3% nas receitas de
importações de máquinas, em
relação ao mês anterior. Entre
as principais origens das impor-
tações atualmente, estão China
(25,2% do total de compras),
Estados Unidos (18,3%) e Ale-
manha (13,2%).

Já na comparação com
agosto do ano passado, hou-
ve aumento de 44,7%. No acu-
mulado deste ano, o aumento
foi de 18,4% em relação ao
mesmo período de 2020.

Entre os setores com maior
aumento nas importações de
máquinas e equipamentos no
acumulado do ano, destacaram-
se: logística e construção civil
(51,8%), indústria de transfor-
mação (36,7%) e setor fabrican-
te de bens de consumo não du-
ráveis (35,2%).

No acumulado do ano, hou-
ve queda apenas nas importa-
ções de máquinas para infraes-
trutura (38,9%), setor que tam-
bém teve queda na comparação
mensal, caindo 16,5% entre ju-
lho e agosto deste ano.

Emprego
O mês de agosto deste ano

registrou o 14º crescimento
consecutivo no número de pes-
soas ocupadas no setor. A in-
dústria de máquinas e equipa-
mentos encerrou o mês com 365
mil pessoas empregadas direta-
mente. Em relação ao mesmo mês
de 2020, foram criados 57 mil
postos de trabalho.

Segundo a Abimaq, as mai-
ores contratações ocorreram
nos setores fabricantes de má-
quinas e implementos agrícolas
e de máquinas para construção.
(Agencia Brasil)

O Índice de Confiança do
Comércio (Icom) do Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre/
FGV) recuou 6,8 pontos em se-
tembro, para 94,1 pontos, me-
nor nível desde maio deste ano
(93,7 pontos). Em médias mó-
veis trimestrais, o indicador
voltou a cair (0,6 ponto) depois
de quatro altas consecutivas.

O coordenador da Sonda-
gem do Comércio do Ibre/FGV,
Rodolpho Tobler , disse que a
confiança do comércio encer-
ra o terceiro trimestre em que-
da. Segundo ele, o resultado
negativo é fruto da combina-
ção de piora tanto da percep-
ção sobre o volume de vendas
no presente quanto das expec-
tativas, gerando dúvidas so-
bre o ritmo de retomada nos
próximos meses.

“A maior cautela dos con-

Confiança do comércio
recua 6,8 pontos e atinge
menor nível desde maio

sumidores tem sido um obstá-
culo importante, assim como
a inflação recente e o cenário
ainda delicado do mercado de
trabalho. A pandemia se mos-
tra mais controlada, mas ain-
da é um elemento que adicio-
na incerteza na recuperação do
setor nos próximos meses”,
afirmou, em nota, Rodolpho
Tobler.

Em setembro, a queda da
confiança foi disseminada nos
seis principais segmentos do
setor. O resultado do mês foi
fruto da combinação da piora
tanto da percepção com o mo-
mento presente quanto das ex-
pectativas. O Índice de Situa-
ção Atual (ISA-COM) recuou
5,9 pontos para 99,1 pontos,
enquanto o Índice de Expec-
tativas (IE-COM) caiu 7,3
pontos  para  89,4  pontos .
(Agencia Brasil)
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PROJETO IMOBILIÁRIO E 33 LTDA.
CNPJ/MF nº 20.324.006/0001-21 - NIRE 35.228.438.020

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 16:30h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 33E, Vila Olímpia, na Cidade de SP/SP, 
CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem 
presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da 
Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, 
Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 
148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP/SP, com endereço comercial na Cidade de SP/
SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.569.148, neste ato representada 
de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 
4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada 
um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, 
apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de 
R$ 15.483.695,47; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o 
qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 3.807.300,00, totalmente integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, para R$ 300.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a 
matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio 
de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 15.483.695,47; (b) autorizar a redução 
do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante 
de R$ 3.807.300,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 
sendo, portanto, uma redução de R$ 3.507.300,00, com o cancelamento de 3.507.300 quotas da Sociedade, 
e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de 
capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a 
manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual 
pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se 
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto 
Farah - Presidente; Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora 
Ltda. - representada por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 36 LTDA.
CNPJ/MF nº 20.847.726/0001-71 - NIRE 35.228.625.156

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 17:35 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 36E, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
por estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 
04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP NIRE 35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-
SP, CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade 
de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato 
representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima 
qualificado; 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto 
Rodrigues Bianco. 4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à 
participação que cada um deles detém no capital social, da reserva de lucros acumulados obtidos pela 
sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de 
R$ 21.777.563,50; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o 
qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 1.210.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, para R$ 500.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a 
matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço 
patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 21.777.563,50; (b) autorizar a redução do capital 
social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de 
R$ 1.210.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 500.000,00 sendo, 
portanto, uma redução de R$ 710.000,00, com o cancelamento de 710.000 quotas da Sociedade, e a 
restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia 
correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital 
somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação 
dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será 
arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa:  Gilberto Farah - 
Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias:  Econ Construtora e Incorporadora Ltda. 
- representada por Gilberto Farah.  Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah

PROJETO IMOBILIÁRIO E 41 SPE LTDA.
CNPJ/MF nº 21.487.805/0001-81 - NIRE 35.228.830.281

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 08h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 41E, Vila Olímpia, na Cidade de SP/SP, 
CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem 
presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei 
10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, 
Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 
148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP/SP, com endereço comercial na Cidade de 
SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.569.148, neste ato representada 
de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 
4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada 
um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, 
apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de 
R$ 18.626.365,63; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o 
qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 1.621.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, para R$ 300.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a 
matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, de parte da reserva de lucros acumulados, obtidos pela sociedade, apurados por intermédio 
de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 18.626.365,63; (b) autorizar a redução 
do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante 
de R$ 1.621.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 
sendo, portanto, uma redução de R$ 1.321.000,00, com o cancelamento de 1.321.000 quotas da Sociedade, 
e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de 
capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a 
manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual 
pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se 
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto 
Farah - Presidente; Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora 
Ltda. - representada por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 49 SPE LTDA.
CNPJ/MF nº 23.828.686/0001-09 - NIRE 35.229.640.507

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 08:00 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 49E, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
por estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 
04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP NIRE 35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-
SP, CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade 
de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato 
representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima 
qualificado; 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto 
Rodrigues Bianco. 4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à 
participação que cada um deles detém no capital social, de parte dos lucros acumulados obtidos pela 
sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de 
R$ 321.646,00; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o 
qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 12.221.138,00, totalmente integralizado, em moeda 
corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram 
a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, de parte dos lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço 
patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 321.646,00; (b) autorizar a redução do capital 
social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 
12.221.138,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 sendo, 
portanto, uma redução de R$ 11.921.138,00, com o cancelamento de 11.921.138 quotas da Sociedade, 
e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de 
capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação 
dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será 
arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - 
Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - 
representada por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah

PROJETO IMOBILIÁRIO E 35 LTDA.
CNPJ/MF nº 20.841.648/0001-06 - NIRE 35.228.600.919

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 22/09/2021, às 17h, na sede social da Sociedade, localizada na Rua 
Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conjunto 72, sala 35E, Vila Olímpia, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os Sócios representando a totalidade do 
capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei 10.406/02. 3. Presenças: Presentes os Sócios representando 
a totalidade do capital da Sociedade, conforme assinaturas constantes no final desta ata de reunião. 4. Ordem 
do Dia: (i) Redução do capital social em R$ 293.825,65 para absorção dos prejuízos acumulados, apurados por 
intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo 
em relação ao objeto da Sociedade em R$ 2.387.000,00, remanescendo na sociedade o capital de R$ 263.175,00. 
5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da ordem do dia e, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (a) autorizar a redução do capital social em 
R$ 293.825,65 para absorção dos prejuízos acumulados, apurados por intermédio de balanço patrimonial, 
levantado em 31/12/2020, com o cancelamento de 293.825,65 quotas da Sociedade, remanescendo na sociedade 
o capital de R$ 2.650.175,00; (b) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
atualmente de R$ 2.650.175,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 263.175,00 
sendo, portanto, uma redução de R$ 2.387.000,00, com o cancelamento de 2.387.000,00 quotas da Sociedade, 
e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia 
correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente 
será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, 
contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Fausto Rodrigues 
Bianco - Secretário. Sócios: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada por Gilberto Farah. 
Econ Holding S/A. - representada por Gilberto Farah.

COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
C.N.P.J. nº 51.459.642/0001-94

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convocados os acionistas da Cia. Comercial, Industrial e Adminis tradora Prada para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 19 de outubro de 2021, às 10h00min, em 
sua sede social, na Av. Senador Queirós, 274 – 3º andar – conj. 31, em São Paulo - SP, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Redução de capital; b) Alteração do Artigo 5º 
dos Estatutos Sociais.

São Paulo, 21 de setembro de 2021.
                                                              A DIRETORIA                            (28, 29 e 30/09/2021)

Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 07.199.290/0001-93 - NIRE 35.219.499.372

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 23.09.2021, às 11hs, na sede social, Rua Natingui nº 442, conjunto 8, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Otávio Uchôa Zarvos, Secretário: Luiz Felipe Fernaine de Carvalho. 
Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em até R$ 3.037.500,00, de forma proporcional à participação 
dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do inciso II do Artigo 
1.082 do Código Civil. Em razão da referida redução de capital da Sociedade, procederá o cancelamento de até 
3.037.500 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. O pagamento aos sócios se dará em moeda corrente 
nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a administração 
da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.09.2021. 
Sócios: Luiz Felipe Fernaine de Carvalho, Otávio Uchôa Zarvos.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 50 SPE LTDA.
CNPJ/MF nº 23.835.633/0001-15 - NIRE 35.229.640.850

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 22/09/2021, às 07h, na sede social da Sociedade, localizada na Rua Fidêncio 
Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 50E, Vila Olímpia, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação: Dispensadas as 
formalidades de convocação por estarem presentes os Sócios representando a totalidade do capital social, nos termos 
do artigo 1.072, §2º, da Lei 10.406/02. 3. Presenças: Presentes os Sócios representando a totalidade do capital da 
Sociedade, conforme assinaturas constantes no final desta ata de reunião. 4. Ordem do Dia: Redução do capital 
social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de 
R$ 5.905.992,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 2.670.992,00. 5. Deliberações: 
Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 5.905.992,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional 
e bens, para R$ 2.670.992,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 3.235.000, com o cancelamento de 3.235.000 
quotas da Sociedade, e a restituição, à Sócia, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e 
(b) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal 
de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração 
contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; 
Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócios: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada por 
Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 58 SPE LTDA.
CNPJ/MF nº 26.480.124/0001-05 - NIRE 35.230.246.787

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 07:30 horas, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 58E, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP/SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por 
estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, 
da Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede 
na Cidade de SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, 
Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, 
CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP/SP, com endereço comercial na Cidade de 
SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.569.148, neste ato representada 
de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 
4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada 
um deles detém no capital social, da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por 
intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 15.943.109,66; 
(ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, 
totalizava o montante de R$ 2.858.727,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, 
para R$ 300.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante 
da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a 
distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, 
da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, 
levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 15.943.109,66; (b) autorizar a redução do capital social, por 
ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 2.858.727,00, 
totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 sendo, portanto, uma 
redução de R$ 2.558.727,00, com o cancelamento de 2.558.727 quotas da Sociedade, e a restituição, às 
Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente 
ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente será 
efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, 
contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; 
Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda.- representada 
por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 60 SPE LTDA.
CNPJ/MF nº 21.487.768/0001-01 - NIRE 35.228.830.311

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 17:45 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 60E, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
por estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 
04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESPNIRE 35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, 
CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade 
de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato 
representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima 
qualificado; 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto 
Rodrigues Bianco. 4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à 
participação que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos 
pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante 
de R$ 7.176.179,09; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, 
o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 2.348.694,00, totalmente integralizado, em moeda 
corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram 
a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio 
de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 7.176.179,09; (b) autorizar a redução 
do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante 
de R$ 2.348.694,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 
sendo, portanto, uma redução de R$ 2.048.694,00, com o cancelamento de 2.048.694 quotas da Sociedade, 
e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de 
capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação 
dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será 
arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - 
Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - 
representada por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1014777-37.2018.8.26.0003 A MM.
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional
III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. CLAUDIA
FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a JOSEFA ERINEIDE GOMES FERREIRA, CPF/
MF sob nº 064.915.664-12, que LEONEL DOS
SANTOS PACHECO e ANTÔNIO LUCIANO
INOCÊNCIO lhe ajuizaram uma ação de Despejo
por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
de Alugueis e Acessórios da Locação, para receber
a quantia de R$ 46.064,11, referente aos débitos dos
aluguéis e respectivos encargos locatícios do imóvel
situado na Avenida Engenheiro George Corbisier
nº 654 - Parque do Jabaquara. Estando a ré em
lugar ignorado, foi deferida sua a CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de
setembro de 2021. 29 e 30/09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO À ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DO INSTITUTO SOMOS
TODOS FILHOS DA TERRA–Instituto STF da Terra. Convido a todos os interessados
à Assembléia de Fundação do Instituto Somos Todos Filhos da Terra, a comparecerem,
munidos de documentos de identificação, no dia 12/10/2021, às 10h, na primeira
chamada e, sendo necessárias, às 11h em segunda chamada, no endereço sito à
Travessa São Cristóvão, 28 – Jardim Filhos da Terra – São Paulo/SP. Cep:02325-050.,
para participarem na qualidade de Sócios Fundadores, momento em que será
apresentado, discutido, votado e aprovado o Projeto do seu Estatuto Social e realizada
a Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. São Paulo, 29/09/2021 –
Marcos Roberto Cebola e Silva (CPF 136.032.558-10), Membro da Comissão
Organizadora.

��������������	�
���K��L	���	��������������
����$&9#22&�� / %',�0�M������>���������������������,'22#M��22�0%&M
��8;$ 8#0%&�"#�2#0%#0@'���'/'8#0%&�9&8���G$&/'@5&���F#?�#0%#M���,��8N$ 9'��&8;'03 '��'9 &0',�"#��#/�$&2���F#9�%'"&M
�#'0��'0'O&% 2��';' &'00&�����������������	�
����������������C)����E������������������������>�������������������
�C�E�		���� !C'E�"#�� $# %&�"'���(�)'$'��*+#,-�"&�.&$&��#0%$',��*+#,-��2%'"&�"#��5&��'�,&-��$C'E���,N22 &�	'$% 02�=&0@',+#2-�0'�7&$8'
"'��# -�#%9��.�����:���'C&E����������P���������������L-�:$'2 ,# $&-���.��������������-�9&8�#0"#$#@&�Q���'�"&�:&2?�#-
���-�:'$$'�.�0"'-��������>����-��5&��'�,&�����?�#�;&$�#2%#���*!&-�%$'8 %'�"#��8'�'@5&�"#���8;$ 8#0%&�"#�2#0%#0@'-�8&+ "'
;&$���,��8N$ 9'��&8;'03 '��'9 &0',�"#��#/�$&2���09&0%$'0"&2#�&�$N��#8�,�/'$�  09#$%&�#�05&�2'G "&-�0&2�%#$8&2�"&�'$% /&���>-
R��-��)�"&����-�7& �"#%#$8 0'"'�'�2�'�����	�
���;&$�������-�;'$'�?�#-�0&�;$'!&�"#����C?� 0!#E�" '2�S%# 2-�?�#�7,� $J�';<2�&�"#9�$2&
"&�;$'!&�"&�;$#2#0%#�#" %',-�;'/�#�'�?�'0% '�"#��B�����>�-���C8' &�"#�����E-�"#+ "'8#0%#�'%�', !'"'-�2&G�;#0'�"#�8�,%'�"#
��I�2&G$#�&�+',&$�"&�"NG %&�#�3&0&$J$ &2�'"+&9'%*9 &2�"#���I�C'$% /&���>�#�;'$J/$'7&2-�"&��<" /&�"#��$&9#22&�� + ,E��. 9'�9 #0%#-
' 0"'-�?�#�0&2�%#$8&2�"&�'$% /&�����"&��<" /&�"#��$&9#22&�� + ,-�%$'029&$$ "&�&�;#$*&"&�'9 8'� 0" 9'"&�2#8�&�;'/'8#0%&�+&,�0%J$ &-
 0 9 '2#�&�;$'!&�"#����C?� 0!#E�" '2�S%# 2�;'$'�?�#�&�#F#9�%'"&-�  0"#;#0"#0%#8#0%#�"#�;#03&$'�&��0&+'�  0% 8'@5&-�';$#2#0%#-
0&2�;$<;$ &2�'�%&2-�2�'�  8;�/0'@5&���#$J�&�;$#2#0%#�#" %',-�;&$�#F%$'%&-�'7 F'"&�#�;�G, 9'"&�0'�7&$8'�"'� ,# �������	������'"&
#�;'22'"&�0#2%'�9 "'"#�"#��5&��'�,&-�'&2����"#�2#%#8G$&�"#��������������������������������������������������������������������������#�>��D����D�����

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 0016182-67.2021.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Celina Kiyomi Toyoshima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) FC XII PARTICIPAÇÕES S.A. move uma Cumprimento Provisório de 
Sentença de Desapropriação contra PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a área de 181,28m², 
concernente a parte do imóvel situado na Av. Santo Amaro, nº 1645, Vila Nova Conceição - CEP: 04505-002- São Paulo/SP, 
matrícula nº 214.839 do 14º ORI-Capital, contribuinte nº 041.078.0088-1, declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal 

- 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2021.                                         [29,30] 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Os associados da SOCIEDADE DE FARMÁCIA E QUÍMICA DE SÃO PAULO-SFQSP,
inscrita no CNPJ/MF sob n. 43.709.948/0001-23, no uso das atribuições que lhes
confere o artigo 25 do Estatuto Social e o artigo 123, b, da Lei 6.404, de 15.12.1976,
convocam a todos os interessados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se no dia 18 de outubro de 2021, nas dependências da sede da entidade, sito
à Avenida Nove de Julho, 282, 3º andar, Consolação, Capital, SP, às 15 horas em
primeira convocação, ou às 15h30, em segunda convocação, para deliberarem sobre
as seguintes ordem do dia: I) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras e; II) eleger a nova diretoria. São Paulo 21 de
setembro de 2021.

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1000563-12.2016.8.26.0100. A Dra. ELAINE FARIA EVARISTO, Juíza de Direito da 20ª Vara 
Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Varadero-Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda, CNPJ 00.475.146/0001-93, 
na pessoa de seu representante legal e a Luiz Claudio Ribeiro, CPF 265.519.188-91, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 106.773,81 (05/01/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de 
Crédito Bancário nº 0083000013520300170. Estando os Executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 

mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010124-04.2021.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana 
de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARLENE DANTAS XAVIER,  
CPF 104.674.808-42, que a Ação de Procedimento Comum, requerida pelo Condomínio Edifício 
Tupinambás, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 85.140,94 (julho/2021), 
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. 

os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no 
percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o 
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente 
de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). S Será o presente 

                                 B 30/09 e 01/10

ARAQUÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF  nº   05.316.345/0001-72 -  NIRE nº3522923193-3

Extrato do Termo de Deliberação dos Sócios da ARAQUÁ EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1284, cj 122 , Sala 3,  Itaim Bibi,
CEP 04531-004, inscrita no CNPJ sob o nº 05.316.345/0001-72 (“Sociedade),
firmado por todos os sócios da Sociedade, em 29/09/2021, deliberando: a) a
redução do Capital Social da Sociedade, posto que excessivo em relação ao seu
objeto social; b)  nos termos do artigo 1.082, inciso II da Lei nº 10.406/02, reduzir
o Capital Social da Sociedade, que passará de R$7.583.000,00 para R$98.579,00,
a redução do Capital Social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas
sociais aos sócios, mediante transferências de dinheiro e de imóveis da Sociedade,
sendo que os imóveis serão  transferidos por seus valores contábeis apurados
em Balanço Patrimonial da Sociedade. São Paulo, 29 de setembro de 2021.

30/09

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de Interdição de Iracema dos Anjos Carvalho José, requerido por Fausi Jose e outros 
- Processo nº1089189-65.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 31/05/2021, transitada em julgado em 22/07/2021, foi decretada a Interdição de Iracema dos Anjos Carvalho José, brasileira, 
casada, inscrita no CPF/MF sob nº 048.540.258-08, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 3.206.179-1 SSP/SP, nascida em São Paulo-SP, 
filha de Manoel João de Carvalho e Iracema dos Anjos Carvalho, residente e domiciliada na Av. Aratãs, 650, Apartamento 134. M oema, CEP: 
04081-003, São Paulo/SP, portadora de Demência não especificada na Doença de Alzheimer, F00.9 pela CID 10, afetando todos os atos da 
vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, e nomeada Curadora Definitiva, na pessoa de sua filha, Cláudia José Abid, 
inscrita no CPF/MF sob nº 074.548.028-42, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.944.610, brasileira, divorciada, Advogada, residente a 
Rua Balthazar da Veiga, 273, Apartamento 54  CEP: 04510-000, São Paulo-SP. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2021. 

João Ometto Participações S.A. - NIRE 35.300.196.511 - CNPJ/MF nº 47.796.594/0001-52
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 12.08.2021

Data, Hora, Local: 12.08.2021, às 10hs, na sede, Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 14º andar, conjunto 141, Edi-
fício Panambi, Brooklin, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: João Guilherme Sa-
bino Ometto; Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Deliberações Aprovadas: (i) O relatório da administração, o 
balanço patrimonial e demais demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2020, pu-
blicados no dia 30.07.2021, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia SP”. Os acionistas declaram 
ter tido acesso a todos esses documentos anteriormente a realização desta assembleia, considerando sanada a falta 
de publicação dos anúncios de que trata o artigo 133, na forma de seu § 4º, da Lei 6.404/76. (ii) O resultado do exer-
cício fi ndo em 31.03.2020, no valor de R$ 153.827.546,17, acrescido dos valores de R$ 1.031.111,65 decorrente da 
realização de mais-valia de deemed cost de investidas, e diminuído dos valores de R$ 29.660.560,36 decorrente de 
constituição de reserva de incentivos fi scais refl exa, terá a seguinte destinação: (a) Reserva Legal de 5% no valor de 
R$ 7.691.377,31; (b) Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas no montante de R$ 
14.161.902,34; (c) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 77.024.653,25 e (d) Ratifi ca-se o pagamento de ju-
ros sobre o capital próprio, aprovados em ata própria no valor de R$ 26.320.164,56. (iii) A remuneração global anual 
da diretoria para o exercício social em curso, com início em 01.04.2020 e término em 31.03.2021 será de até R$ 
760.884,00. (iv) Ratifi cam o pagamento de dividendos adicionais referentes ao exercício fi ndo em 31/03/2019 no va-
lor R$ 6.585.001,16. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.08.2021. Acionistas: João Guilherme Sabino Omet-
to, Giovanna Mirone Ometto e San Giovanni Participações S/A (p. João Guilherme Sabino Ometto). JUCESP nº 
450.048/21-4 em 16.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SÃO JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ/ME nº 59.104.984/0001-01 - NIRE 35.224.528.580

Extrato - Instrumento Particular de Deliberação de Sócios de Redução de Capital Social, Alteração e Consolidação
Pelo presente instrumento particular: Tirió One Participações e Negócios Ltda., CNPJ 16.613.241/0001-46, NIRE 35228861038, por seu 
administrador, Sr. Christopher André Lopes Srur, RG 44.290.165-3 SSP/SP, CPF 358.817.148-73 (“Tirió”); Íntegra Administração e 
Participações Ltda., CNPJ 02.396.469/0001-17, NIRE 35.214.253.154, por sua administradora, Sra. Anézia Jovita Amâncio de Oliveira, 
RG 18.421.544-4 SSP/SP, CPF 107.686.788-03 (“Íntegra”); Amarílis Agropecuária e Participações S.A., CNPJ 02.393.259/0001-75, NIRE 
35.300.531.302, por seu diretor, Sr. Pablo Srur Rosales, RG 43.769.405-7 SSP/SP, CPF 374.816.438-65 e pela diretora e usufrutuária, 
Sra. Mônica Rosales, RG 20.636.782-X SSP/SP, CPF 101.928.978-37 (“Amaríilis”); SJSA Participações S.A., CNPJ 24.427.808/0001-18, 
NIRE 35300489942, por seus Diretores Srs. Pablo Srur Rosales, Sr. Christopher André Lopes Srur, acima já qualificados; na qualidade 
de sócias da São Joaquim Administração e Participação Ltda., CNPJ 59.104.984/0001-01, NIRE 35.224.528.580. Resolvem: 1. Redução de 
Capital Social: 1.1. Considerando que o capital social é excessivo em relação ao objeto da sociedade, foi aprovado por unanimidade por 
todos os sócios, nesta data, a redução do capital social, no valor de R$ 401.780.078,00, mediante diminuição de quotas do capital social 
somente da Sócia SJSA onde, (i) A Sócia SJSA, que detinha 402.280.078 quotas do capital social, terá a sua participação reduzida em 401.480.078 
quotas, correspondente a R$ 401.780.078,00, passando, após a redução, a sua participação no capital social da Sociedade para 500.000 
quotas, equivalente R$ 500.000,00. 1.2. Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social: “Cláusula 5a - O capital social, totalmente integralizado, 
expresso em moeda corrente do país, é de R$ 151.352.467,00 (cento e cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais), dividido 151.352.467 (cento e cinquenta e um milhões trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete), 
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 1.3. A redução ora aprovada, no montante de R$ 401.780.078,00, será paga para a 
sócia SJSA no prazo de até 10 dias, contados a partir da presente deliberação, em bens. 2. Consolidação do Contrato Social: Em virtude 
das deliberações ora tomadas, os sócios resolvem consolidar o contrato social da Sociedade. SP, 29 de setembro de 2021.

Cooperativa Habitacional dos Moradores do Doce Vilas
CNPJ/ME nº 06.048.531/0001-30  –  NIRE 35.400.075.783

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos do art. 32, parágrafo 2º do estatuto social da Cooperativa Habitacional dos Moradores do 
Doce Vilas (“Cooperativa
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da Cooperativa, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3.172, Jardim Paulista, CEP 01.402-901, 

(a) (b) atribuição de novas funções ao cargo 
de Diretor Administrativo, com a respectiva alteração do artigo 52 do Estatuto Social, visando permitir a 

(c) eleição 
(d) consolidação do Estatuto Social. Em cumprimento 

um total de 26 (vinte e seis) associados com direito de voto e em pleno uso e gozo de seus direitos e deveres 
sociais. São Paulo, 30 de setembro de 2021. Marcelo Simões Pato Paula Cerquera 
Bonanno Frederico Augusto Alonso

Balanço Patrimonial - Ativo
Ativo Circulante 1.000,00
Disponível 1.000,00
  Disponibilidade Imediata 1.000,00
Ativo Não Circulante 37.150.000,00
Investimentos 37.150.000,00
  Outros Investimentos 37.150.000,00
Total do Ativo: 37.151.000,00

Demonstração do Resultado do Exercício
(-) Despesas Financeiras: Juros Passivos 53,08 D
Total: 53,08 D
(-) Despesas Gerais: Serviços de Terceiros 6.439,65 D
Total: 6.439,65 D
(-) Despesas Tributárias
Impostos Diversos 339,68 D
Total: 339,68 D
= Prejuízo Operacional 6.832,41 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social 6.832,41 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 6.832,41 D
= Prejuízo 6.832,41 D
= Prejuízo Líquido do Período 6.832,41 D

CITRINO EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ 14.898.814/0001-08

Demonstrações Financeiras - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço Patrimonial - Passivo

Passivo Circulante 53.573,99
Exigível a Curto Prazo 53.573,99
  Fornecedores 1.011,99
  Sócios 52.562,00
Passivo Não Circulante 33.240,65
Exigível a Longo Prazo 33.240,65
  Conta Corrente entre Empresas 33.240,65
Patrimônio Líquido 37.064.185,36
Capital 37.064.185,36
  Capital Social 37.151.000,00
  Lucros / Prejuízo (86.814,64)
Total do Passivo: 37.151.000,00

São Paulo, 31/12/2020. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço 
Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido 
importam em R$ 37.151.000,00. Administrador Responsável: Marcos 
Ajaj Saad - CPF 064.924.868-62. Contabilista: Osvaldo Nascimento 
Gonçalves da Silva - TC CRC: 1SP127932/O-9

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 31/12/2020 e 
31/12/2019: 1. Contexto operacional - Citrino Empreendimento e Parti-
cipação S/A é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada na 
cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jose Ramon Urtiza, 
975, Subsolo 2, Sala 1, no bairro Vila Andrade, foi Registrada na Junta 
comercial do Estado de São Paulo em 21 de novembro de 2011. 2. Quanto 
à Atividade - A Companhia tem como atividade principal outras sociedades 
de participação, exceto holdings. 3. Apresentação das demonstrações 
financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a 
legislação societária e contemplam em sua totalidade as alterações da Lei 
11.638 de dezembro de 2007 4. Principais práticas contábeis - a) Dispo-
nibilidades: A disponibilidade compreende o saldo em caixa. b) Investi-
mentos: Corresponde à aquisição do grupo Villa Multimall via aporte de 
sócios para aumento do Capital Social no valor de R$ 37.150.000,00. 
d) Passivos: Reconhecidos no Balanço quando a Companhia possui uma 

obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. 
Alguns passivos envolvem incertezas quando ao prazo e valor, sendo esti-
mados na medida em que são incorridos e registrados através de provisão. 
As provisões foram registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. 5. Caixa e equivalentes de caixa: Representa os recur-
sos de liquidez imediata conforme demonstrado abaixo

31/12/2020 31/12/2019
Saldo em Caixa 1.000,00 1.000,00
Total 1.000,00 1.000,00

7. Patrimônio Líquido - O Capital Social da Companhia é de 
R$ 37.151.000,00 (Trinta e sete milhões, cento e cinquenta e um mil reais). 
Com a emissão de 1.610.000 (Um Milhão e seiscentas e dez mil) ações 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 23,0745341 
por ação.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1079736-85.2016.8.26.0100
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) ANGELO VENOSA, ESTHER
ROCCO VENOSA, CLÉRIO JOSÉ VALE, ROSELY APARECIDA CASADO VALE, DENISE LOBRIGATTI,
RICARDO ALIANO, EGIDIO LOBRIGATTI, MARIA DE L. O. LOBRIGATTI, ROSA MARIANA LOPES
MONTEIRO, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Mariana Lopes Monteiro da Silva, Jose Fernando Bezerra da Silva, Albertina Lopes
Monteiro Lima, Silvio da Costa Lima, Arlinda Suzete Lopes, João de Fatima Lopes, Manuel Jesus Monteiro,
Valdir Vanderlei Lopes Monteiro e Maria Cristina de Souza Monteiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Jacarandá Preto, nº654, Vila Rosa Molla, São
Paulo-SP, CEP:03251-070, 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. 29 e 30/09

3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.
PROCESSO Nº 1012370-81.2020.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, Brasileiro, Divorciado, RG 8990300, CPF 01374156809,
que lhe foi proposta uma ação de Demarcação / Divisão por parte de Eládia Borges de Carvalho e outros,
objetivando a divisão do imóvel e declaração judicial de extinção de condomínio entre os autores e requeridos,
efetuando-se a adjudicação do lote 18 A, inscrito na PMSP sob o nº de contribuinte 112.060.0050-2 aos autores
e o lote 18 B inscrito na PMSP  sob o nº de contribuinte 112.060.0049-9 aos requeridos, expedindo-se o
competente mandado de registro, possibilitando-se a formalidade junto ao 12º Registro de Imóveis de São
Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo, relativa ao imóvel constante do lote 18, da quadra D, situado à rua
Engenheiro Álvaro de Sales Oliveira, antiga rua cinco, Jardim Luce, São Miguel Paulista, São Paulo, medindo
12,50m de frente; da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede 24,80m, confrontando
com o lote 17, pelo lado esquerdo com 32,00m, confrontando com o lote 19, e pelos fundos mede 14,40m,
confrontando com os lotes 10 e 11, encerrando a área total de 350m2, localizado na distância de 70,00m da
esquina da Avenida Felix Nascentes Pinto, antiga Avenida Quatro, lado direito, de quem saindo dessa última
segue pela E ngenheiro Álvaro de Sales Oliveira, em direção à rua Seis. Com área construída no lote de
251,23m2 e onde constam duas casas de números 41 e 273, antiga 23-A. Sendo cadastrado perante a PMSP
com o contribuinte nº 112.060.0018-9. MATRÍCULA nº 89.705 do 12 º Registro de Imóveis da Circunscrição
de São Paulo Capital. À causa foi atribuído o valor de R$ 317.727,00 (Ago/2020). Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na f orma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo-SP. J - 30/09 e 01/10

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.

1) Data, hora e local: Dia 21 de setembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da empresa, sito

na Rua Frei Francisco Mont'Alverne, 750, Jardim das Américas, Curitiba, Estado do Paraná.

2) Convocação: Através de carta convite, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404

de 15 de dezembro de 1976.

3) Presença: Compareceram acionistas que representavam a totalidade do capital social, conforme

se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

4) Mesa: Renato Asinelli Filho e Roberto Costa, como Presidente e Secretário, respectivamente.

5) Ordem do Dia: Aprovação do contrato social de transformação da natureza jurídica de Sociedade

Anônima para Sociedade Empresária Limitada e alteração do nome empresarial;

6) Deliberações: a) Foi aprovada a transformação da natureza jurídica de Sociedade Anônima

para Sociedade Empresária Limitada; b) Foi aprovado por unanimidade dos acionistas a redação

do contrato social datado de 25/09/2019 que dispõe sobre a alteração contratual da natureza

jurídica que passará para Sociedade Empresária Limitada; c) Foi aprovada por unanimidade a

nova denominação social, para Engefoto Engenharia Ltda; d) Ficam eleitos administradores da

Sociedade os sócios Djalma Rocha Al Chueyr Martins Pereira, Roberto Costa e Renato Asinelli

Filho; d) O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, será de R$5.690.364,00 (cinco

milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e sessenta e quatro reais), divididos em 5.690.364

(cinco milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e sessenta e quatro) quotas no valor nominal de

R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO % Nº QUOTAS R$
Renato Asinelli Filho 40 2.276.146 2.276.146,00

Roberto Costa 30 1.707.109 1.707.109,00

Djalma Rocha Al Chueyr Martins Pereira 30 1.707.109 1.707.109,00

TOTAL 100 5.690.364 5.690.364,00

7) Votação: Todas as deliberações tomadas o foram por unanimidade de votos, abstendo-se de

votar os legalmente impedidos.

8) Aprovação: Esta ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei nº 6.404 de 15 de

dezembro de 1976, foi lida, discutida e, após achada conforme, aprovada por unanimidade, indo

assinada por todos os acionistas. a) Renato Asinelli Filho
(Presidente), Roberto Costa (Secretário) e Djalma Rocha Al-Chueyr Martins Pereira.

Certificamos que a presente é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias

Gerais nº 01, devidamente registrado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 4711

de 18 de abril de 1985.

Curitiba, 21 de setembro de 2021.

Renato Asinelli Filho Roberto Costa
Presidente Secretário

Djalma Rocha A. M. Pereira
Arquivado na Junta Comercial do Paraná, em 27/09/2021 sob nº 41210279528
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PROJETO IMOBILIÁRIO E 29 LTDA.
CNPJ/MF nº 19.895.896/0001-42 - NIRE 35.228.265.877

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 16:00 h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 29E, Vila Olímpia, na Cidade de SP, SP, 
CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem 
presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei 
10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, 
Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, 
CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade de 
SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato representada 
de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 
4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada 
um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados 
por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 10.134.866,53; 
(ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, 
totalizava o montante de R$ 4.812.880,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, 
para R$ 300.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da 
ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a distribuição 
aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, de parte da 
reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, 
levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 10.134.866,53; (b) autorizar a redução do capital social, por 
ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 4.812.880,00, 
totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 sendo, portanto, uma 
redução de R$ 4.512.880,00, com o cancelamento de 4.512.880 quotas da Sociedade, e a restituição, às 
Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente 
ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente será 
efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, 
contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - Presidente. 
Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada 
por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO C 9 SPE LTDA.
CNPJ/MF nº 17.256.328/0001-76 - NIRE 35.227.131.249

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 18:10 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 9C, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
por estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conjunto 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 
04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP NIRE 35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, 
CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade 
de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Participações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Capital do Estado de SP, na Rua Fidêncio 
Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala C, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 15.647.796/0001-46 e perante 
a JUCESP sob o NIRE 35.226.652.555, neste ato representada, de acordo com seu Contrato Social, por 
seus Administradores, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 4. Ordem do Dia: (i) aprovação da 
distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, 
de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço 
patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 687.622,62; (ii) Redução do capital social, por 
ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de 
R$ 3.632.600,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 1.000,00. 
5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da ordem do dia e, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a distribuição aos quotistas, 
proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros 
acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 
31/12/2020, no montante de R$ 687.622,62; (b) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao 
objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 3.632.600,00, totalmente 
integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 1.000,00 sendo, portanto, uma redução de 
R$ 3.631.600,00, com o cancelamento de 3.631.600 quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, 
observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao 
valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente será 
efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, 
contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa:  Gilberto Farah - Presidente. 
Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada 
por Gilberto Farah; Econ Participações Ltda. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO A 18 LTDA.
CNPJ/MF Nº 15.665.340/0001-09 - NIRE 35.226.652.563

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 12h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 18A, Vila Olímpia, na Cidade de SP/SP, 
CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem 
presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei 
10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, 
Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 
148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade de SP, 
SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato 
representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima 
qualificado; 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto 
Rodrigues Bianco. 4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à 
participação que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva lucros acumulados obtidos 
pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante 
de R$ 19.823.853,23; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, 
o qual em 30/06/2021 totalizava o montante de R$ 6.758.000,00, totalmente integralizado, em moeda 
corrente nacional e bens, para R$ 500.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram 
a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio 
de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 19.823.853,23; (b) autorizar a redução 
do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021 totalizava o montante 
de R$ 6.758.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 500.000,00 
sendo, portanto, uma redução de R$ 6.258.000,00, com o cancelamento de 6.258.000 quotas da Sociedade, 
e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de 
capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 (noventa) dias para 
a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual 
pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-
se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa:  Gilberto 
Farah - Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora 
Ltda. - representada por Gilberto Farah; Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah

PROJETO IMOBILIÁRIO C 3 LTDA.
CNPJ/MF nº 17.256.316/0001-41 - NIRE 35.227.131.273

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 17:10 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, 7º andar, conj. 72, sala 3C, Vila Olímpia, na Capital 
do Estado de SP, CEP 04551-010. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por 
estarem presentes os Sócios representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02. 3. Presenças: Presentes os Sócios representando a totalidade do capital da 
Sociedade, conforme assinaturas constantes no final desta ata de reunião. 4. Ordem do Dia: (i) Redução 
do capital social em R$ 7.318.131,00 para absorção dos prejuízos acumulados, apurados por intermédio 
de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em 
relação ao objeto da Sociedade, em R$ 9.055.529,00, remanescendo na sociedade o capital de 
R$ 1.076.340,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da 
ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (a) autorizar a redução 
do capital social em R$ 7.318.131,00 para absorção dos prejuízos acumulados, apurados por intermédio 
de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, com o cancelamento de 7.318.131 quotas da Sociedade, 
remanescendo na sociedade o capital de R$ 10.131.869,00; (b) autorizar a redução do capital social, por 
ser excessivo ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 10.131.869,00, totalmente integralizado, em 
moeda corrente nacional e bens, para R$ 1.076.340,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 9.055.529,00, 
com o cancelamento de 9.055.529 quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, observados os 
respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das 
quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, 
sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações 
exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a 
presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - Presidente. Fausto Rodrigues Bianco 
- Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada por Gilberto Farah. 
Econ Participações S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO C 5 LTDA.
CNPJ/MF nº 17.253.264/0001-50 - NIRE 35.227.131.222

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 15:10 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 5C, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
por estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 
04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP sob o NIRE 35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, 
CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade 
de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Participações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Capital do SP, na Rua Fidêncio 
Ramos,213, 7º andar, conj. 72, sala C, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 15.647.796/0001-46 e perante 
a JUCESP sob o NIRE 35.226.652.555, neste ato representada, de acordo com seu Contrato Social, por 
seus Administradores, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 4. Ordem do Dia: (i) aprovação da 
distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, 
da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, 
levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 5.031.410,32 ; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo 
em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021 totalizava o montante de R$ 6.011.000,00, 
totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 1.331.027,00. 5. Deliberações: 
Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente 
à participação que cada um deles detém no capital social, da reserva de lucros acumulados obtidos pela 
sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de 
R$ 5.031.410,32; (b) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o 
qual em 30/06/2021 totalizava o montante de R$ 6.011.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, para R$ 1.331.027,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 4.679.973,00, com o 
cancelamento de 4.679.973 quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, observados os respectivos 
percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas 
canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem 
impugnação, o prazo legal de 90 (noventa) dias para a manifestação dos credores, contando das publicações 
exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a 
presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa:  Gilberto Farah - Presidente Fausto Rodrigues Bianco 
- Secretário. Sócias:  Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada por Gilberto Farah.  Econ 
Participações Ltda. - representada por Gilberto Farah

PROJETO IMOBILIÁRIO E 16 LTDA.
CNPJ/MF nº 17.893.910/0001-43 - NIRE 35.227.292.650

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 09:30 h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 16E, Vila Olímpia, na Cidade de SP, SP, 
CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem 
presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da 
Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, 
Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 
148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade de SP, 
SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato representada 
de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 
4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada 
um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados 
por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 12.824.222,50; 
(ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, 
totalizava o montante de R$ 10.620.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, 
para R$ 100.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da 
ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a distribuição 
aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, de parte da 
reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, 
levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 12.824.222,50; (b) autorizar a redução do capital social, por 
ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 10.620.000,00, 
totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 100.000,00 sendo, portanto, uma 
redução de R$ 10.520.000,00, com o cancelamento de 10.520.000 quotas da Sociedade, e a restituição, 
às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente 
ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente será 
efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, 
contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - Presidente. 
Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias:  Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada 
por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 17 LTDA.
CNPJ/MF nº 17.893.968/0001-97 - NIRE 35.227.292.633

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 11:30 h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, 7º andar, conj. 72, sala 17E, Vila Olímpia, na Capital do Estado 
de SP, CEP 04551-010.  2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes 
as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei 10.406/02.  
3. Presenças: Presentes as Sócias representando a totalidade do capital da Sociedade, conforme assinaturas 
constantes no final desta ata de reunião.  4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e 
secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco.  5. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, 
proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros 
acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 
31/12/2020, no montante de R$ 13.229.368,66; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação 
ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 4.842.200,00, totalmente 
integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 100.000,00.  6. Deliberações: Iniciados os 
trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação 
que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados pela sociedade, 
apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 13.229.368,66; 
(b) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, 
totalizava o montante de R$ 4.842.200,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, 
para R$ 100.000,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 4.742.200,00, com o cancelamento de 4.742.200 
quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no 
capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, 
que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias 
para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual 
pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP.  7. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-
se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.   SP, 22/09/2021. Mesa:  Gilberto 
Farah - Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora 
Ltda. - representada por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 19 LTDA.
CNPJ/MF nº 19.513.067/0001-58 - NIRE 35.228.117.479

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 13:00 h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, 7º andar, conj. 72, sala 19E, Vila Olímpia, na Capital do Estado 
de SP, CEP 04551-010. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes 
as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei 10.406/02. 
3. Presenças: Presentes as Sócias representando a totalidade do capital da Sociedade, conforme assinaturas 
constantes no final desta ata de reunião. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e 
secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 5. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, 
proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros 
acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 
31/12/2020, no montante de R$ 15.307.977,27; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação 
ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 6.010.000,00, totalmente 
integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 500.000,00. 6. Deliberações: Iniciados os 
trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação 
que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, 
apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 15.307.977,27; 
(b) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, 
totalizava o montante de R$ 6.010.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, 
para R$ 500.000,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 5.510.000,00, com o cancelamento de 5.510.000 
quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no 
capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, 
que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias 
para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual 
pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-
se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto 
Farah - Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora 
Ltda. - representada por Gilberto Farah. Econ Holding S/A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 20 SPE LTDA.
CNPJ/MF Nº 19.501.785/0001-04 - NIRE 35.228.105.055

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 13:30 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 20E, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
por estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02:  i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 
04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP NIRE 35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-
SP, CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade 
de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato 
representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima 
qualificado;  3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto 
Rodrigues Bianco.  4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à 
participação que cada um deles detém no capital social, da reserva lucros acumulados obtidos sociedade, 
apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de 
R$ 19.933.081,74; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o 
qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 1.870.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, para R$ 500.000,00.  5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a 
matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço 
patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 19.933.081,74 ; (b) autorizar a redução do capital 
social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de 
R$ 1.870.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 500.000,00 sendo, 
portanto, uma redução de R$ 1.370.000,00, com o cancelamento de 1.370.000 quotas da Sociedade, e a 
restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia 
correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital 
somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação 
dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será 
arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP.  6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.    SP, 22/09/2021. Mesa:   Gilberto Farah 
- Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário.  Sócias:  Econ Construtora e Incorporadora Ltda. 
- representada por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. representada por Gilberto Farah

PROJETO IMOBILIÁRIO E 22 SPE LTDA.
CNPJ/MF nº 19.580.873/0001-49 - NIRE 35.228.147.734

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 14h, na sede social da Sociedade, 
na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 22E, na Cidade de SP, SP, CEP 04551-010. 
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes as 
Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei 10.406/02: i) 
Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP/
SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, CEP 04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 
e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 35.217.005.291, neste 
ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado 
na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º 
andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ Holding S.A., sociedade empresária 
limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conjs 71 e 72, CEP 
04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP NIRE 35.300.569.148, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 4. Ordem do Dia: (i) aprovação da 
distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, 
da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, 
levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 6.680.830,50; (ii) aprovação da distribuição aos quotistas, 
proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, dos lucros obtidos pela 
sociedade no primeiro semestre do ano de 2021, apurados por intermédio de demonstração do resultado 
semestral, levantado em 30/06/2021, no montante de R$ 1.262.678,30; (iii) aprovação da distribuição aos 
quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, de parte dos lucros 
obtidos pela sociedade no primeiro semestre do ano de 2021, apurados por intermédio de demonstração 
de resultado semestral, levantado em 30/06/2021, no montante de R$ 1.262.678,30; (iv) Redução do capital 
social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante 
de R$ 6.847.417,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 500.000,00. 
5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da ordem do dia e, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a distribuição aos quotistas, 
proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, da reserva de lucros 
acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 
31/12/2020, no montante de R$ 6.680.830,50; b) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente 
à participação que cada um deles detém no capital social de parte dos lucros obtidos pela sociedade no 
primeiro semestre do ano de 2021, apurados por intermédio de demonstração do resultado semestral, 
levantado em 30/06/2021, no montante de R$ 1.262.678,30; (c) autorizar a redução do capital social, por 
ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 6.847.417,00, 
totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 500.000,00 sendo, portanto, uma 
redução de R$ 6.347.417,00, com o cancelamento de 6.347.417 quotas da Sociedade, e a restituição, às 
Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente 
ao valor nominal das quotas canceladas; e (d) consignar, ainda, que a redução de capital somente será 
efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, 
contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; 
Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. representada 
por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 26 LTDA.
CNPJ/MF nº 19.896.112/0001-09 - NIRE 35.228.265.851

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 14:30 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 26E, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP, SP, CEP 04551-010.  2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
por estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02:  i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 
04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP NIRE 35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-
SP, CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade 
de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e  ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato 
representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima 
qualificado;  3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto 
Rodrigues Bianco.  4. Ordem Do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à 
participação que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos 
pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial levantado em 31/12/2020, no montante 
de R$ 11.824.580,97; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, 
o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 3.754.500,00, totalmente integralizado, em moeda 
corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00.  5. Deliberações: iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram 
a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, de parte dos lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço 
patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 11.824.580,97; (b) autorizar a redução do capital 
social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 
3.754.500,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 sendo, 
portanto, uma redução de R$ 3.454.500,00, com o cancelamento de 3.454.500 quotas da Sociedade, e a 
restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia 
correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital 
somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 (noventa) dias para a 
manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual 
pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP.  6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-
se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa:    Gilberto 
Farah - Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário.  Sócias:   Econ Construtora e Incorporadora 
Ltda. representada por Gilberto Farah; Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 27 LTDA.
CNPJ/MF nº 19.915.985/0001-03 - NIRE 35.228.270.129

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 15h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 27E, Vila Olímpia, na Cidade de SP/SP, 
CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem 
presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da 
Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, 
Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 
148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP/SP, com endereço comercial na Cidade de SP/
SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.569.148, neste ato representada 
de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 
4. Ordem do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada 
um deles detém no capital social, de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, 
apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 6.445.547,55; 
(ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, 
totalizava o montante de R$ 4.672.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, 
para R$ 300.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante 
da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a 
distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, 
de parte da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço 
patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 6.445.547,55; (b) autorizar a redução do capital 
social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 
4.672.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 sendo, 
portanto, uma redução de R$ 4.372.000,00, com o cancelamento de 4.372.000 quotas da Sociedade, e a 
restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia 
correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital 
somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação 
dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será 
arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah - 
Presidente; Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda.  
- representada por Gilberto Farah. Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO E 28 LTDA.
CNPJ/MF nº 19.901.387/0001-85 - NIRE 35.228.269.538

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local Da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 15:30 h, na sede social da 
Sociedade, localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 28E, Vila Olímpia, na Cidade 
de SP, SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
por estarem presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, 
§ 2º, da Lei 10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 
04551-010, CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP NIRE 35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu 
administrador, Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-
SP, CPF 148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade 
de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Holding S.A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
213, 7º andar, conjs. 71 e 72, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 22.104.030/0001-80 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.569.148, neste ato 
representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, acima 
qualificado; 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto 
Rodrigues Bianco. 4. Ordem Do Dia: (i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à 
participação que cada um deles detém no capital social, da reserva de lucros acumulados obtidos pela 
sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de 
R$ 9.951.906,25; (ii) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o 
qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 2.500.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, para R$ 300.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a 
matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
a) aprovar a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no 
capital social, da reserva de lucros acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço 
patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 9.951.906,25; (b) autorizar a redução do capital 
social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de 
R$ 2.500.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 300.000,00 sendo, 
portanto, uma redução de R$ 2.200.000,00, com o cancelamento de 2.200.000 quotas da Sociedade, e a 
restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia 
correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital 
somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação 
dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será 
arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah -  
Presidente. Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. 
- representada por Gilberto Farah; Econ Holding S.A. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO C 6 LTDA.
CNPJ/MF nº 17.253.107/0001-44 - NIRE 35.227.131.231

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 22/09/2021, às 17:15h, na sede social da Sociedade, localizada na Rua 
Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 6C, Vila Olímpia, na Capital do Estado de SP, CEP 04551-010. 
2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os Sócios representando 
a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei 10.406/02. 3. Presenças: Presentes os 
Sócios representando a totalidade do capital da Sociedade, conforme assinaturas constantes no final desta ata 
de reunião. 4. Ordem do Dia: (i) Redução do capital social em R$ 12.125.621,00 para absorção dos prejuízos 
acumulados, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020; (ii) Redução do capital 
social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade em R$ 4.734.379,00, remanescendo na sociedade 
o capital de R$ 100.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante 
da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (a) autorizar a redução 
do capital social em R$ 12.125.621,00 para absorção dos prejuízos acumulados, apurados por intermédio de 
balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, com o cancelamento de 12.125.621 quotas da Sociedade, 
remanescendo na sociedade o capital de R$ 4.834.379,00; (b) autorizar a redução do capital social, por ser 
excessivo ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 4.834.379,00, totalmente integralizado, em moeda corrente 
nacional e bens, para R$ 100.000,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 4.734.379,00, com o cancelamento 
de 4.734.379 quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de 
participação no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, 
ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 
dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual 
pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 22/09/2021. Mesa: Gilberto Farah 
- Presidente; Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócios: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - 
representada por Gilberto Farah. Econ Participações Ltda. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO C 7 LTDA.
CNPJ/MF nº 17.253.285/0001-75 - NIRE 35.227.131.281

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 22/09/2021, às 16:10h, na sede social da Sociedade, 
localizada na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 7C, Vila Olímpia, na Cidade de SP, SP, 
CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem 
presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei 
10.406/02: i) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de SP, SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
CNPJ 04.580.953/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 
35.217.005.291, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social, por seu administrador, 
Sr. Gilberto Farah, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 
148.260.358-61, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com endereço comercial na Cidade de SP, 
SP, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala E, Vila Olímpia, CEP 04551-010; e ii) Econ 
Participações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Capital do Estado de SP, na Rua Fidêncio 
Ramos, nº 213, 7º andar, conj. 72, sala C, Vila Olímpia, CEP 04551-010, CNPJ 15.647.796/0001-46 e 
perante a JUCESP sob o NIRE 35.226.652.555, neste ato representada, de acordo com seu Contrato 
Social, por seus Administradores, Sr. Gilberto Farah, acima qualificado; 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Gilberto Farah e secretariados pelo Sr. Fausto Rodrigues Bianco. 4. Ordem do Dia: 
(i) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém 
no capital social, de parte da reserva de lucros de acumulados obtidos pela sociedade, apurados por 
intermédio de balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, no montante de R$ 662.635,49; (ii) Redução 
do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava 
o montante de R$ 12.987.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para 
R$ 1.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a matéria constante da ordem 
do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) aprovar a distribuição aos 
quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, de parte da reserva 
de lucros de acumulados obtidos pela sociedade, apurados por intermédio de balanço patrimonial, levantado 
em 31/12/2020, no montante de R$ 662.635,49; (b) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo 
ao objeto da Sociedade, o qual em 30/06/2021, totalizava o montante de R$ 12.987.000,00, totalmente 
integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 1.000,00 sendo, portanto, uma redução de 
R$ 12.986.000,00, com o cancelamento 12.986.000 quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, 
observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao 
valor nominal das quotas canceladas; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente será 
efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, 
contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  SP, 22/09/2021. Mesa:  Gilberto Farah - Presidente. 
Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. Sócias:  Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada 
por Gilberto Farah.  Econ Participações Ltda. - representada por Gilberto Farah.

PROJETO IMOBILIÁRIO A 10 LTDA.
CNPJ/MF nº 14.221.371/0001-08 - NIRE 35.225.617.624

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 22/09/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 22/09/2021, às 10h, na sede social da Sociedade, na Rua Fidêncio 
Ramos, 213, 7º andar, conj. 72, sala 10A, Vila Olímpia, na Capital do Estado de SP, CEP 04551-010. 
2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os Sócios representando 
a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei 10.406/02. 3. Presenças: Presentes 
os Sócios representando a totalidade do capital da Sociedade, conforme assinaturas constantes no final 
desta ata de reunião. 4. Ordem do Dia: (i) Redução do capital social em R$ 1.294.275,00 para absorção dos 
prejuízos acumulados, apurados por intermédio do balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020; (ii) Redução 
do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, em R$ 135.000,00, remanescendo 
na sociedade o capital de R$ 88.798,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, as Sócias apreciaram a 
matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
(a) autorizar a redução do capital social em R$ 1.294.275,00 para absorção dos prejuízos acumulados, 
apurados por intermédio do balanço patrimonial, levantado em 31/12/2020, com o cancelamento de 1.294.275 
quotas da Sociedade; (b) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
atualmente de R$ 233.798,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 88.798,00 
sendo, portanto, uma redução de R$ 135.000,00, com o cancelamento de 135.000 quotas da Sociedade, e 
a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia 
correspondente ao valor nominal das quotas canceladas, remanescendo na sociedade o capital de 
R$ 88.798,00; e (c) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem 
impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas 
por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na 
JUCESP. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. SP, 22/09/2021.Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Fausto Rodrigues Bianco - Secretário. 
Sócios: Econ Construtora e Incorporadora Ltda. - representada por Gilberto Farah.

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação da executada GELBANIA ESPIRIDIÃO SILVA, CPF Nº
172.430.668-52 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, requerida por
RICARDO TADEU SOUZA, CPF nº 155.479.508-74. Processo nº 0016734-52.2019.8.26.0554. A Dra. Adriana
Bertoni Holmo Figueira, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo André, na forma da Lei,
etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do
gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr.
Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 04/10/2021, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por
três dias subsequentes, encerrando-se em 07/10/2021, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou
acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo
licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia
28/10/2021, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der,
não devendo ser aceito lance inferior a 65% da avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo
presente edital, ficam intimados os executados, e demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa
de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-
LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br
e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido
sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como
qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante
deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial
a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC,
os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do
primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão,
desde que o valor da proposta não seja menor que 65% do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento
deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em
até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se
tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e
condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da
multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de
inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a
cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO
GESTOR: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo
arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO:
Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA
POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso
o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre
o valor da avaliação. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o praceamento
seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da
dívida, será devido a comissão de 5% sobre o valor transacionado para pagamento dos custos do leiloeiro, e caso
já tenha havido lance para arrematação do bem, o valor devido será de 5% sobre o valor do último lance ofertado.
FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua Silveira Martins, 70,
9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE
ÚNICO: Prédio sob o nº 131 da Rua Floreal com 105,70m² de área construída, e seu respectivo terreno que é
constituído de parte do lote nº 05 da quadra 06, situado no Jardim Magali medindo 5,50m de frente para a referida
rua, por 23,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo, nos fundos, a mesma medida da frente, encerrando
área de 126,50m²; confinando, do lado direito, visto da rua, com o remanescente do mesmo lote; do lado esquerdo,
com o lote 4; e, nos fundos, com a Faixa do Oleoduto. Imóvel pertencente à matricula nº 82.712, do 1º CRI Santo
André, contribuinte nº 23.105.241. Valor da avaliação: R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) base de agosto/
19, conforme decisão de fls. 25 dos autos. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA JULHO/2021:
R$424.359,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinqüenta e nove reais). ÔNUS, TAXAS E
IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou
adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
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civil para os demais atos, especialmente para: (i) casarse e constituir união estável; (ii) exercer direitos sexuais e 
reprodutivos; (iii) exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 
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Equipe Huqvarna Power Husky/
Goldentyre conquista três pódios

PÁGINA 8 QUINTA-FEIRA, 30 DE  SETEMBRO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Os 288 surfistas, entre me-
ninos e meninas, de 10 estados
do Brasil, vão disputar a pri-
meira etapa do Hang Loose
Surf Attack 2021, que tem iní-
cio nesta quinta-feira, dia 30 de
setembro e vai até 3 de outu-
bro, na Praia de Camburi, em
São Sebastião. O evento conta
com a organização da Federa-
ção de Surf do Estado de São
Paulo (SPSurf) e já está com o
cronograma das baterias defi-
nido e disponibilizado no site
da instituição, clique
a q u i !  h t t p s : / /
www.spsurf.com.br/cronogra-
madasbaterias

Os primeiros confrontos
serão entre os atletas das cate-
gorias SUB 16 e 18, com pre-
visão de início às 8h da manhã.
As marcas indicam boas ondas
durante o evento e as baterias
serão transmitidas ao vivo, com
comentários do ex-surfista
profissional Fábio Gouveia ao
lado dos comentaristas ofici-
ais, o paulista Michael Cardo-
so e, do carioca, Rick Lopes.

“Estamos na expectativa do
evento, ainda mais que as pre-
visões indicam boas ondas para
essa molecada. Será um show
de surfe. Estamos trabalhando
para trazer muita atração para
o público presente também”,
informou Zé Paulo, presidente
da Federação de Surf do Esta-
do de São Paulo (SPSurf).

O Hang Loose Surf Attack
é o mais tradicional circuito de
categorias de base do país e
chega a sua 33ª edição. E, vai
dar nesta abertura, até 50 mil
em prêmios, o maior já ofere-
cido em toda sua história, além
de duas motos Mobyou zera-
das, aos campeões do circuito
nas categorias Sub 16 e 18. “Es-
tamos ansiosos para este even-
to que já é sucesso. E, felizes
por ajudarmos e incentivarmos
campeões em potencial. A in-
teração com os surfistas será
incrível”, diz Ricardo Benetti,
sócio da Mobyou, empresa de
eletromobilidade.

Além de representantes de
São Paulo como Didi Aguiar
campeão paul ista sub-18,
Ryan Kainalo, exímio coleci-
onador de títulos do Hang
Loose Surf Attack, entre ou-
tros e, também confirmaram
presenças Sophia Gonçalves,
Naire Marquez e Yasmin Ne-
ves, alguns destaques femini-
nos paulistas. O evento conta
com atletas de Santa Catari-
na, do Rio de Janeiro, Bahia,
do Paraná, Rio Grande do Nor-
te, da Paraíba, do Espírito San-
to, Pernambuco e do Ceará.

Nomes fortes como do pa-
raibano Kauã Hanson
(Sub18); do Rio de Janeiro
Sunny Pires (Sub16); do cea-
rense Pedro Ryan (Sub14); do
paranaense Anuar Chiah
(Sub10), que já levantou o

Hang Loose Surf Attack tem
cronograma definido e início

para esta quinta-feira
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caneco de campeão do Hang
Loose Surf Attack, por sinal.

Entre as meninas confirma-
ram suas presenças a bicampeã
catarinense amadora e vice-
campeã brasileira Sub 16, Ki-
any Hyakutake, além da para-
naense, também vice-campeã
brasileira da Sub14, Luara
Mandelli. Muitos outros no-
mes de destaques nacionais da
base estão nas listas. Vai ser
show de surfe nas ondas do
north shore paulista.

Premiação
Os campeões das categori-

as sub16 e sub18, também ga-
nham premiações em dinheiro
no valor de R$ 1.000,00 cada,
e troféus de plásticos recolhi-
dos da Praia de Camburi, pro-
duzidos pelo Projeto SIRI.Já o
restante dos pódios, do sub16
e 18, também receberão pre-
miação em dinheiro. O segun-
do lugar, R$ 500,00;terceiro,
R$ 300,00; quarto, R$ 200,00.
Outros R$ 2.000,00 serão
ofertados para os vencedores
do Fu Wax Air Show e para a
Melhor Manobra Feminino
(mil reais cada).

Os finalistas das demais
categorias receberão troféus,
blocos de prancha, leashs
(cordinhas), protetores sola-
res, parafinas e decks anti-
derrapantes.

Preparo físico
O Hang Loose Surf Attack

2021 também vai oferecer
muita diversão para o público
presente, com gincanas e sor-
teios de brindes. Entre uma
bateria e outra os atletas po-
derão utilizar o espaço da
professora de educação físi-
ca Stael Martins, treinadora
de vários atletas de surfe
amador, parceira da SPSurf,
para manterem o condiciona-
mento físico durante os con-
frontos dentro d´água. Pen-
sando no bem-estar dos atle-
tas será oferecido açaí, sucos,
água e frutas à vontade.

O Hang Loose Surf Attack
2021 é apresentado pela Fu
Wax e tem os patrocínios de
Mobyou e Sthill. Apoios: Ke-
ahana Blanks, Special Boards,
Waves NOW, Visual Boards,
Miwa Beach Club, Protetor
Solar Suntech, Loja 20 Pés,
Delab Desing, Camburi Praia
Hotel, Refúgio de Camburi,
Açaí Gogordo Litoral Norte,
Serveteria Rochinha, Gimba,
Frutaria Ventura, Pizzaria Por-
to da Praia, Sim Suco e Sr. Al-
tino Bar - Incentivando Talen-
tos. Divulgação: Waves. Cola-
boração: Prefeitura Municipal
de São Sebastião, Associação
de Surf de São Sebastião
(ASSS) e Associação de Surf
de Camburi (Ascam): Organi-
zado por: Federação de Surf do
Estado de São Paulo (SPSurf).

Arena Cross

Bruno Britto terminou a etapa em 13o na 65cc

A Husqvarna Power Husky/
Goldentyre conquistou três pó-
dios na abertura da temporada
2021 do Arena Cross, em Cara-
guatatuba, no litoral norte paulis-
ta. Humberto “Machito” Martin
#101 (FC 450 Rockstar) garan-
tiu o 4º lugar no pódio da cate-
goria principal, a Pró, após ficar
em 2º na Corrida 2 - largou na
frente e liderou até a metade da
corrida - e em 4º na Corrida 1.
Já os pilotos satélites German
Bratschi #146 (FC 250 Rocks-
tar) terminou em 3º lugar na AX2
e Heitor Matos #300 (TC 50)
venceu na 50cc e é líder da cate-
goria. Essa foi a estreia do time
da Husqvarna no evento que che-
ga a 23ª edição.

O venezuelano Machito está
em sua 12ª temporada do Arena
Cross e já foi campeão na AX2
em 2011. “Foi um resultado mui-
to positivo, pois na segunda ba-
teria liderei até um pouco mais
da metade e fui ultrapassado mas
abri uma certa distância e conse-
gui segurar o 2º lugar. É o primei-
ro ano da equipe no motocross e
estamos evoluindo a cada corrida
e nosso trabalho está sendo gigan-
tesco”, afirma o piloto da catego-
ria Pró, 31 anos, que entre os títu-
los é tricampeão Latino-America-
no de motocross e, a partir desta
temporada, passou a ser e embai-
xador da Husqvarna no Brasil.

Na segunda categoria do
evento, a AX2, o uruguaio de 18

anos, Bratschi, manteve um bom
ritmo e garantiu o 3º lugar no
pódio em uma corrida também
muito disputada. Já na 50cc, para
pilotos de cinco a nove anos,
Matos de 8 anos, fez uma boa
corrida, largou entre os pontei-
ros, fez ultrapassagens seguras,
depois abriu uma vantagem e ven-
ceu a corrida e começa a tempo-
rada na liderança.

Outro piloto satélite, Bruno
Britto #220 (TC 65), 12 anos, que
compete na 65cc, terminou a cor-
rida na 13ª posição da categoria.

A disputa aconteceu em uma
pista de 450 metros com vários
obstáculos, bem técnica, com
curvas fechadas, sequência de
saltos e foi um show de pilota-
gem no estacionamento do Ser-

ramar Shopping. O evento mar-
cou também a volta do público
nas etapas, mas com número re-
duzido de ingressos e seguindo
todos os protocolos de saúde e
segurança.

Grupo 2W Motors - Os ir-
mãos Raul Fernandes Jr e Mau-
ricio Fernandes representam
marcas de peso do mercado mun-
dial. Em 2011 criaram a BMW
Power Motorrad e um ano depois
a Triple Triumph e, a partir de
2015, passaram a representar a
Husqvarna Motorcycles no Bra-
sil. Em 2017 nasceu a 2W Mo-
tors, grupo sob direção de Raul,
Maurício e, ainda, pela irmã mais
nova Marcela Fernandes. Um ano
depois inauguraram a Power
Husky, em São Paulo, concessi-

onária Flagship Husqvarna que
trabalha com todos os modelos
disponíveis no mercado interna-
cional. Seja com os modelos
off-road ou nos on-road os con-
sumidores da marca são os que
apreciam motocicletas com per-
formance e grande diferencial de
qualidade. Paralelamente, o gru-
po comanda as duas únicas lojas
na capital paulista da Royal En-
field, marca britânica de moto-
cicletas mais antigas do mundo
em produção, sendo pioneiro
por inaugurar a primeira loja da
marca no país, em 2017, no bair-
ro de Moema, e três anos depois,
no Jardim Anália Franco. Já em
2020, a 2W Motors trouxe as
bicicletas elétricas da Fantic para
o Brasil e, a partir de 2021, pas-
sou a representar também a KTM
Bikes. Mais informações
www.2wmotors.com.br

A próxima etapa do Arena
Cross será em 16 de outubro, em
Jundiaí (SP). Mas antes, a equi-
pe disputa, já neste fim de sema-
na (2 e 3/10), no Rio Grande do
Sul, a 3ª etapa do Campeonato
Brasileiro de Motocross, em
Fagundes Varela.

A equipe HUSQVARNA PO-
WER HUSKY/GOLDENTYRE
conta com patrocínio da Hus-
qvarna Brasil, Goldentyre Brasil,
Circuit Equipment, Liqui Moli
Brasil, Ride100%, Grupo 2W
Motors, Fantic Bikes, KTM Bi-
kes e Machito Scholl 101.
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500 Milhas de Kart: prova será em janeiro
e abre calendário do kartismo nacional

As 500 Milhas de Kart, tra-
dicional prova de endurance do
kartismo brasileiro, terá uma
nova data para sua 25ª edição da
história. Normalmente realizada
em dezembro, a corrida agora
acontecerá no domingo, dia 30
de janeiro de 2022, com o obje-
tivo de uma data melhor para pi-
lotos e equipes, além de abrir o
calendário do kartismo nacional.

“Pela primeira vez, teremos
a prova em janeiro. Isso também
é resultado um pouco da pande-
mia, já que em dezembro tere-
mos o Brasileiro de Kart. Então,
demos uma pesquisada com as
equipes e alguns pilotos, o que
nos fez a chegar a uma data boa
para todos. Será um grande even-
to de celebração do início do
calendário de 2022”, diz Felipe
Giaffone, organizador das 500
Milhas de Kart desde que ela foi

criada, em 1997.
A 500 Milhas de Kart é a cor-

rida de longa duração mais de-
mocrática no kartismo mundial,
pois reúne na mesma pista nomes
consagrados na F1, Indy, Fórmu-
la E, Stock Car, Copa Truck, F3 e
também inclui pilotos que são
amadores, mas que competem
regularmente no Kartódromo
Granja Viana durante o ano e tra-
tam a prova como principal even-
to da temporada.

Assim como em 2020, a 25ª
edição da prova terá 500 quilô-
metros de duração, cerca de seis
horas de prova. Além disso, a pro-
va acontecerá em um domingo,
algo diferente das últimas edi-
ções das 500 Milhas de Kart, que
aconteceram aos sábados.

“Estamos animados, será uma
data diferente, um momento que
normalmente já é movimentada

quando ocorre a volta do calen-
dário do kartismo. A prova será em
São Paulo e durante o ano estare-
mos fazendo também o Campeo-
nato Brasileiro de Endurance, já
pensando em treinar para as 500
Milhas, o equipamento é o mes-

mo”, completa Giaffone.
A transmissão das 500 Mi-

lhas de Kart será realizada no
canal Band Sports e novidades
sobre o final de semana de com-
petições em janeiro de 2022 se-
rão divulgadas em breve.
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Beto Monteiro busca triunfo em
circuito estreante na Copa Truck
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O pernambucano Beto Mon-
teiro, piloto integrante do Gru-
po Universal Automotive Syste-
ms, foi destaque nas últimas eta-
pas da Copa Truck em Curitiba

com duas vitórias conquistadas e
agora busca novos triunfos em
uma pista inédita para a catego-
ria: o Circuito Potenza, no esta-
do de Minas Gerais, que recebe

a rodada dupla da Truck neste fi-
nal de semana.

“Estou super animado, espe-
cialmente depois das duas vitó-
rias em Curitiba. E poderia ter
sido mais, não fosse o toque que
tomei em uma das largadas. O ca-
minhão está com um ritmo mui-
to veloz nas últimas etapas e isso
me dá confiança para este final
de semana. A pista é nova para
todos os pilotos. Parece ser bem
travada e exigente para diversos
componentes do caminhão,
como freios. Ninguém nunca an-
dou por aqui, então apenas tere-
mos uma noção maior de como
a etapa será a partir dos primei-
ros treinos”, diz Beto, que é te-
tracampeão de Truck.

Com as duas poles e as duas
vitórias conquistadas em Curiti-
ba, Beto é atualmente o quarto
colocado na classificação do
campeonato, com 155 pontos

conquistados. Os importantes
pontos acumulados nas últimas
etapas colocaram Beto nova-
mente na briga pelo título, algo
que ele buscará nos dois finais
de semana de competição que
restam na Copa Truck em 2021.

Otimista para a estreia em
Potenza, Beto fará um treino tam-
bém na Copa HB20, mas afirma
que o equipamento é completa-
mente diferente.

As atividades de pista da
Copa Truck em Potenza come-
çam nesta sexta-feira (01) com
dois treinos livres, enquanto uma
terceira sessão de treinos acon-
tecerá na manhã de sábado (02),
às 10h15. A classificação será no
mesmo dia às 13h55 e a rodada
dupla está marcada para o domin-
go (03), a partir das 13h28, com
transmissão ao vivo da Band,
SporTV e canais digitais da cate-
goria.


