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Falta de saneamento básico causa
mais de 273 mil internações em 2019

São Paulo tem 3,8 milhões de
faltosos da 2ª dose de COVID-19
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Ipea diz que desemprego tem queda
de 1,5 ponto percentual em um ano

QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2021www.jornalodiasp.com.br

O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) di-
vulgou terça-feira (5), no Rio
de Janeiro, nova nota de con-
juntura informando que  a taxa
de desocupação sofreu queda de
1,5 ponto percentual em um
ano, saindo de 14,5% em julho
de 2020 para 13% em julho
deste ano. A análise aponta um
avanço no ritmo de recupera-
ção do mercado de trabalho.

A população desocupada
abrange pessoas que não estão
trabalhando, mas que tomaram
alguma providência para con-
seguir emprego. Esse grupo
chegou a 90,2 milhões em ju-

lho. Segundo o Ipea, trata-se
de patamar próximo ao verifi-
cado em março de 2020, mês
de início da pandemia de
covid-19 no Brasil.

Segundo a análise, entre
julho de 2020 e julho de 2021
houve crescimento de 12% na
taxa de ocupação. Essa varia-
ção representa uma queda de
1,5 ponto percentual no contin-
gente de desocupados porque
houve aumento da taxa de parti-
cipação na força de trabalho de
54,01% para 58,3%. A popula-
ção que participa da força de tra-
balho engloba tanto ocupados
quanto desocupados. Página 3

Governo notifica 627 mil
pessoas a devolver
auxílio emergencial

Esporte

AKSP - Definidos os campeões
do 2º turno da temporada de 2021
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Pódio da categoria Sênior da AKSP

Com vencedores inéditos
nesta temporada, a Associa-
ção dos Kartistas de São Pau-
lo (AKSP) encerrou o seu se-
gundo turno no Kartódromo
de Interlagos (São Paulo/SP).
Na sétima rodada os vence-
dores foram Rogério Cebola
(Elite), Douglas Pecoraro
(Graduados), Edu Abrantes
(Sênior) e Matheus Pacanari
(Light), que ainda não tinham
sentido o prazer de receber a
bandeirada em primeiro, mas
os campeões do mini torneio
de quatro etapas foram Al-
berto Otazú (Elite), Matheus
Nozaki (Graduados), Guto
Oliveira (Sênior) e Igor Pa-
canari (Light)

Na principal categoria a
pole position foi de Leonar-
do Ferreira (57s321). Largan-
do em quarto e fazendo uma
boa parceria com Henrique
Morbi, autor da volta mais rá-
pida (56s721), Rogério Ce-
bola acabou vencendo com a
margem de 0s186 sobre Mor-
bi, depois de belas disputas
com Flávio Alves e Ferreira.
Gabriel Roque e Marcelo Ar-
genton compuseram o restan-
te do pódio. Alberto Otazú
não participou desta etapa, e
com o descarte obrigatório do
pior resultado venceu também
o segundo turno da Elite – já
havia vencido o primeiro -,
com Henrique Morbi ficando
com o vice. Otazú lidera tam-
bém a classificação geral.

Na Graduados a pole po-
sition foi de Hilheus Vagner
(57s194), mas já no grid o seu
kart apresentou alguma ano-
malia. Quem se aproveitou foi
Douglas Pecoraro, para reali-
zar a volta mais rápida

(56s807) e abrir a boa folga de
4s053 sobre Flávio Alves. Em
terceiro terminou Rodrigo Oli-
veira – líder da classificação ge-
ral -, seguido de Marcelo Costa,
Adeilton Neri e Bruno Furlan.
Matheus Nozaki descartou a 12ª
colocação para se sagrar cam-
peão do segundo turno, deixan-
do o vice para Leonardo Ferrei-
ra.

Entre os pilotos com mais de
50 anos, o líder da classificação
geral Jorge Filipe largou da pole
position (57s753), mas em uma
prova muito disputada e tumul-
tuada, quem se aproveitou foi o
bicampeão da Sênior Edu
Abrantes, que venceu com a
larga margem de 11s101 sobre
Guto Oliveira, que acabou con-
quistando o segundo turno, de-
pois que Filipe ficou apenas no
10º posto e teve que se con-
tentar com o vice. Em tercei-
ro terminou Adolfo Soares,
com Valdo Gregório em quar-
to, e dono da volta mais rápida
(57s093), seguido de Juan Al-
varez e Jorge Monari.

Já na modalidade dos inici-
antes, o irmão do líder do cam-
peonato chegou dominando.
Matheus Pacanari largou da po-
sição de honra (58s353) e de-
pois de muita disputa com Ro-
drigo Maver venceu com 0s298
de folga, com Alex Cruz logo
atrás. Com a quarta colocação
Igor Pacanari sagrou-se cam-
peão do segundo turno da Li-
ght e ampliou a sua liderança na
classificação geral, enquanto
Matheus ficou com o vice. Em
quinto recebeu a bandeirada o
estreante Ricardo Moraes, se-
guido de Marcelo Pessoa.

A AKSP premiou os seis
primeiros colocados de cada

categoria e os campeões do 2º
turno com troféus. O sétimo
colocado de cada categoria ga-
nhou um kit da Cervejaria Pau-
listânia, e a SM Reparadora de
Veículos ofereceu troféus ex-
clusivos para os autores das
poles position e voltas mais rá-
pidas para todas as categorias.
Em ações incentivadoras, Hi-
lheus Vagner, autor da pole po-
sition mais rápida da etapa foi
premiado com uma camiseta
Harderthan, enquanto Henrique
Morbi, que garantiu a volta mais
rápida entre todas as categorias,
levou como prêmio um par de
luvas DKR personalizadas.

A campanha de arrecadação
de brinquedos para a comunida-
de que fica atrás do kartódromo
de Interlagos foi um sucesso, e a
AKSP irá realizara entrega no Dia
das Crianças.

A oitava etapa do campeona-
to da AKSP, que iniciará o ter-
ceiro e último turno, será reali-
zada no dia 28 de outubro, nova-
mente no Kartódromo de Inter-
lagos.

Resultado da 7ª etapa da Eli-

te da AKSP: 1) Rogério Cebola,
19 voltas em 18min09s441; 2)
Henrique Morbi, a 0s186; 3) Flá-
vio Alves, a 1s585; 4) Leonardo
Ferreira, a 4s733; 5) Gabriel
Roque, a 5s356; 6) Marcelo Ar-
genton, a 11s742; 7) Tiago Var-
gas, a 12s303; 8) Gabriel Medi-
na, a 12s464; 9) Rodrigo Olivei-
ra, a 12s700; 10) Irceu Ribeiro,
a 13s208.

Resultado da 7ª etapa da Gra-
duados da AKSP: 1) Douglas
Pecoraro, 15 voltas em
14min18s120; 2) Flávio Alves, a
4s053; 3) Rodrigo Oliveira, a
4s408; 4) Marcelo Costa, a
7s557; 5) Adeilton Neri, a
11s232; 6) Bruno Furlan, a
14s175; 7) Antonio Oliveira, a
14s456; 8) Renzo Lima, a
14s761; 9) José de Jesus, a
15s216; 10) Leonardo Ferreira,
a 15s472.

Resultado da 7ª etapa da Sê-
nior da AKSP: 1) Edu Abrantes,
18 voltas em 17min18s979; 2)
Guto Oliveira, a 11s101; 3)
Adolfo Soares, a 11s474; 4) Val-
do Gregório, a 11s678; 5) Juan
Alvarez, a 12s275; 6) Jorge Mo-

nari, a 12s467; 7) Luiz Gouvêa,
a 15s158; 8), Carlos Eduardo de
Carvalho, a 15s571; 9) Unnion
Lee, a 20s272; 10) Jorge Filipe,
a 20s869.

Resultado da 7ª etapa da Li-
ght da AKSP: 1) Matheus Paca-
nari, 18 voltas em 17min30s160;
2) Rodrigo Maver, a 0s298; 3)
Alex da Silva Cruz, a 0s501; 4)
Igor Pacanari, a 0s947; 5) Ricar-
do Moraes, a 4s105; 6) Marcelo
Pessoa, a 8s454; 7) Vitor Clapp,
a 9s114; 8) Seong Lee, a 17s162;
9) Arthur Calore, a 21s080; 10)
Lucas Piovesam, a 29s527.

Confira a pontuação final do
segundo turno da Elite: 1) Al-
berto Otazú, 69; 2) Henrique
Morbi, 67; 3) Leonardo Ferrei-
ra, 56; 4) Rogério Cebola, 51;
5) Augusto Coutinho, 46; 6) Ti-
ago Vargas e Hilheus Vagner,
42; 8) Gabriel Roque, 38; 9)
Flávio Alves, 34; 10) João Ga-
briel Gregório, 31.

Confira a pontuação geral da
Elite depois de sete etapas: 1)
Alberto Otazú, 143 pontos; 2)
Augusto Coutinho, 94; 3) Leo-
nardo Ferreira, 92; 4) Douglas
Pecoraro, 82; 5) Rogério Cebo-
la, 72; 6) Henrique Morbi e Tia-
go Vargas, 67; 8) Gabriel Roque,
65; 9) Hilheus Vagner, 54; 10)
Valdo Gregório, 51.

Confira a pontuação final do
segundo turno da Graduados: 1)
Matheus Nozaki, 55; 2) Leonar-
do Ferreira, 53; 3) Rodrigo Oli-
veira e Douglas Pecoraro, 52; 5)
Adeilton Neri e José de Jesus 45;
7) Antonio Oliveira, 42; 8) Ga-
briel Medina, 37; 9) Fábio Gudi-
ma, 35; 10) Hudson Oliveira, 31.

Confira a pontuação da Gra-
duados depois de sete etapas: 1)
Rodrigo Oliveira, 108 pontos; 2)
Matheus Nozaki, 104; 3) Leonar-

do Ferreira, 92; 4) José de Je-
sus, 86; 5) Douglas Pecoraro,
79; 6) Adeilton Neri, 77; 7)
Gabriel Medina, 70; 8) Rodri-
go Fernandes e Júlio Luiz, 67;
10) Marcelo Costa, 65.

Confira a pontuação final
do segundo turno da Sênior: 1)
Guto Oliveira, 67; 2) Jorge Fi-
lipe, 63; 3) Valdo Gregório, 60;
4) Juan Alvarez, 53; 5) Adolfo
Soares, 48; 6) Marco Verga,
46; 7) Ricardo Cesar, 44; 8)
Unnion Lee, 43; 9) Luiz Gou-
vêa, 41; 10) Edu Abrantes, 40.

Confira a pontuação da Sê-
nior depois de sete etapas: 1)
Jorge Filipe, 134 pontos; 2)
Marco Verga, 103; 3) Guto
Oliveira, 90; 4) Jorge Roque e
Valdo Gregório, 89; 6) Juan
Alvarez, 87; 7) Luiz Gouvêa,
85; 8) Adolfo Soares, 82; 8)
Ricardo Cesar, 79; 10) Edu
Abrantes, 64.

Confira a pontuação final
do segundo turno da Light: 1)
Igor Pacanari, 71; 2) Matheus
Pacanari, 60; 3) Felipe Lima,
47; 4) Lucas Piovesam e Alex
Cruz, 42; 6) Hélio Matias, 41;
7) Seong Lee, 38; 8) Arthur
Calore, 37; 9) André Sgarbi
Lolo, 34; 10) Igor Dias, 31.

Confira a pontuação da Li-
ght depois de sete etapas: 1)
Igor Pacanari, 127 pontos; 2)
Arthur Calore, 97; 3) Seong
Lee, 85; 4) Emílio Di Bisce-
glie, 72; 5) Igor Dias, 69; 6)
André Sgarbi Lolo e Felipe
Lima, 64; 8) Lucas Piovesam,
63; 9) Matheus Pacanari, 60;
10) Hélio Matias, 58.

O campeonato da AKSP
tem o apoio de Cervejaria Pau-
listânia, Luvas DKR, Camise-
tas Harderthan, SM Reparação
de Veículos.

La Palma:
vulcão já

emitiu 250
mil toneladas

de dióxido
de enxofre
O Instituto Vulcanológico

das Ilhas Canárias (Involcan),
na Espanha, estimou em 250
mil toneladas a quantidade de
dióxido de enxofre (S02)
emitida para a atmosfera pelo
Vulcão La Palma, desde o iní-
cio de sua erupção em 19 de
setembro.

Em publicação nas redes
sociais, o Involcan diz que o cál-
culo pode ser “um valor subes-
timado” por se basear na rea-
lização de medições de SO2
em posição móvel terrestre,
que representam “limitações
importantes devido a vários fa-
tores”.                          Página 3
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SP anuncia produção de
58 novos trens e geração de
700 empregos em Taubaté

Nascidos em fevereiro e
março podem sacar
auxílio emergencial

Novo contrato com Butantan
depende de registro definitivo

da CoronaVac
O ministro da Saúde, Marce-

lo Queiroga, disse terça-feira (5)
que um novo contrato do gover-
no federal com o Instituto Butan-
tan, para aquisição de vacinas
contra a covid-19, dependendo de
registro definitivo do imunizan-
te pela Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (Anvisa).
Queiroga retornou ao traba-

lho na sede do Ministério da
Saúde nesta terça-feira, após
retornar de Nova York, nos Es-
tados Unidos, onde cumpria
isolamento por ter contraído
covid-19.                      Página 6
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O Estado de São Paulo tem
3,8 milhões de faltosos da va-
cina de Covid-19 que ainda
não completaram seu esquema
vacinal dentro do prazo. Os
dados são de um levantamen-
to da Secretaria de Estado da
Saúde a partir dos dados do
VaciVida, sistema alimentado
pelos 645 municípios.

A estatística de faltosos

cresceu após a antecipação do
prazo da vacina da Pfizer, com
1,69 milhão de pessoas que
precisam concluir esquemas
vacinais, com a redução de 12
para 8 semanas no intervalo
entre  pr imeira  e  segunda
dose. Outras 1,16 milhão ain-
da precisam tomar o imunizan-
te da Astrazeneca e 963 mil a
Coronavac.

“É fundamental que a popu-
lação procure os postos de va-
cinação para a imunização com
a segunda dose. Apenas com o
esquema vacinaç completo que
todos estarão protegidos”, des-
taca a coordenadora do Plano
Estadual de Imunização, Regia-
ne de Paula.

Além da imunização da se-
gunda dose da vacina, os muni-

cípios também estão aplicando
a dose adicional nos profissi-
onais de saúde que tomaram a
segunda dose da vacina há pelo
menos seis meses, ou seja, nos
meses de fevereiro e março.
Também começou na segunda-
feira, (4) imunização dos ido-
sos acima de 60 anos que to-
maram as duas doses nesse
mesmo prazo.

SP anuncia produção de 58 novos trens
e geração de 700 empregos em Taubaté

O Governador João Doria
anunciou na terça-feira (5) a re-
tomada e ampliação da fábrica da
Alstom, na região do Vale do
Paraíba, para a produção de uma
nova frota com 58 trens para li-
nhas do Metrô e da CPTM. Com
isso, ao menos 750 novos pos-
tos de trabalho serão abertos
no estado de SP, sendo 700 va-
gas para o município de Tauba-
té. Doria também entregou um
voucher do Programa Dinhei-
ro Direto na Escola (PDDE
Paulista) no valor de R$ 6,2
milhões e fez o descerramen-
to da placa do novo laboratório
da CETESB na região.

“Essa é uma data muito im-
portante, da retomada da produ-
ção nesta grande fábrica que,
acreditando na região do Vale do
Paraíba, no estado de SP e no
Brasil, aqui fez investimentos
expressivos. E agora retoma
com grande força, com cinco
novos contratos nacionais e in-
ternacionais para fornecimento
de mais 130 trens. Isso é o re-
nascimento da indústria de trens
no Brasil. Isso tem importância
estratégica para o Brasil”, des-
tacou Doria.

A compra dos novos trens faz
parte do contrato da Alstom com
as concessionárias Acciona/Li-
nha Universidade (Linha Uni),
responsável pela Linha 6-Laran-
ja de Metrô, e ViaMobilidade,
vencedora da licitação das Li-
nhas 8-Diamante e 9-Esmeralda
da Companhia Paulista de Trens

Metropolitanos (CPTM). “O au-
mento da produção industrial,
propiciado pelas concessões
metroferroviárias à iniciativa
privada, fomenta o mercado de
trabalho e favorece a geração de
novos empregos”, destacou o
Secretário de Transportes Me-
tropolitanos, Alexandre Baldy.

Para as Linhas 8-Diamante e
9-Esmeralda da rede de Trens
Metropolitanos de São Paulo,
serão adquiridos 36 novos trens.
As composições contarão com
oito carros cada e espaços reser-
vados para pessoas com mobili-
dade reduzida, além de serem
equipados com tecnologias mo-
dernas para contagem de passagei-
ros, mapas dinâmicos de linhas,
monitores, vigilância por vídeo,
detectores e extintores de incên-
dio. Diariamente, cerca de 1,1
milhão de passageiros serão trans-
portados nas duas linhas, que aten-
derão, principalmente, a região sul
da capital e municípios do oeste
da Região Metropolitana de SP.

Já para a Linha 6-Laranja do
Metrô de São Paulo, serão for-
necidos 22 trens, com seis car-
ros cada, envolvendo montagem,
equipamentos de tração e mate-
riais, como portas, computação
de bordo, sistemas de ar-condi-
cionado e as suas respectivas ga-
rantias. A linha, que ligará o cen-
tro à zona norte da capital, deve-
rá transportar diariamente mais
de 630 mil passageiros por dia.

Além do fornecimento de 58
trens para atender às concessões

das linhas do Metrô e da CPTM,
a Alstom ainda realizará em Tau-
baté a produção de composi-
ções para outros três contratos
internacionais. No total, serão
mais de 130 trens com cerca
de 750 carros. A empresa pro-
moverá cursos de capacitação
de mão de obra juntamente com
o SENAI Taubaté.

“Investir no país e saber que
a empresa é a responsável pela
mobilidade de milhões de pes-
soas em grandes cidades como
São Paulo, além de Taipei e Bu-
careste, é motivo de grande or-
gulho para todos os funcionári-
os da Alstom no Brasil”, desta-
cou Michel Boccaccio, vice-
presidente Sênior da Alstom
para a América Latina.

O Governador João Doria
também entregou, nesta terça-
feira, o voucher do Programa
Dinheiro Direto na Escola
(PDDE Paulista) no valor de R$
6,2 milhões. Os recursos serão
destinados a um total de 46 esco-
las da Diretoria de Ensino de Tau-
baté. Os municípios contemplados
por este investimento são: Caça-
pava, Jambeiro, Lagoinha, Nativi-
dade da Serra, Redenção da Serra
e São Luiz do Paraitinga e Tauba-
té. Ao todo, 20,8 mil alunos se-
rão beneficiados. Só para o mu-
nicípio de Taubaté, o PDDE será
de R$ 2,8 milhões

Doria também realizou o
descerramento da placa das no-
vas instalações do laboratório da
CETESB em Taubaté. A obra re-

cebeu um investimentos de R$
2 milhões, custeados pelo FEHI-
DRO, e foi inserida no projeto
de Ampliação das Ações de Mo-
nitoramento de Estações de Tra-
tamento de Esgoto e Melhoria
da Rede Básica da CETESB,
com uma contrapartida da Com-
panhia Ambiental, no valor de R$
700 mil. A unidade deve come-
çar a funcionar em outubro e re-
ceber também cursos para os
representantes dos três comitês
de bacias hidrográficas.

As obras vão possibilitar a
modernização e ampliação das
instalações do antigo laboratório,
que funcionou por 40 anos, com
um aumento de área, de 250 m²
para 450 m², incluindo espaços
modernos com capacidade men-
sal de 4,5 mil ensaios por mês.
O novo laboratório contará com
17 colaboradores e a rotina diá-
ria será formada por coletas e
análises, em atendimento às ati-
vidades de fiscalização de fontes
de poluição das agências ambien-
tais da CETESB em Taubaté, São
José dos Campos e São Sebasti-
ão, contemplando 39 municípi-
os e uma população aproximada
de 2,5 milhões de habitantes.

Concederá, também, apoio
ao atendimento de emergências
ambientais na região. O labora-
tório ainda atenderá outras regi-
ões do Estado, com o recebi-
mento de amostras para análises
de metais da região de Marília e
ensaios ecotoxicológicos da re-
gião de Campinas.

Programa +Mulheres Inspiradoras SP
é lançado em evento na capital paulista

A Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico (SDE), Patri-
cia Ellen, por meio de termo as-
sinado entre a Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo
(Univesp) e Organização Mulhe-
res Inspiradoras, anunciou na úl-
tima semana, no Palácio dos
Bandeirantes, o Programa +
Mulheres Inspiradoras SP.

O lançamento ocorreu du-
rante encontro de líderes da
Confraria Mulheres Inspirado-
ras, que reuniu mais de 35 CEOs
de grandes empresas para deba-
ter a retomada das atividades
econômicas no estado.

O evento contou com as par-
ticipações do Governador João
Doria, da presidente do Fundo
Social de São Paulo, Bia Doria,
da Diretora Acadêmica da Uni-
vesp, professora Simone Telles,
da secretária de Pessoas com
Deficiência, Célia Leão, secre-
tária de Desenvolvimento Soci-
al, Célia Parnes, da superinten-

dente do Centro Paula Souza,
professora Laura Laganá, da pre-
sidente da BMG, Ana Karina, da
Imunologista e professora da
Faculdade de Medicina da USP,
Ester Sabino, da apresentadora
especialista em Finanças, Natha-
lia Arcuri, da líder da Organiza-
ção Mulheres Inspiradoras, Geo-
vana Quadros, além de outras
empresárias e autoridades.

O Programa + Mulheres Ins-
piradoras visa qualificar jovens
de 18 a 25 anos de faculdades
públicas do estado, com foco em
mulheres negras e em vulnera-
bilidade social, por meio do de-
senvolvimento de habilidades de
liderança com líderes multisse-
toriais inspiradoras que movi-
mentam o país. A ideia é encur-
tar pontes, romper paradigmas e
com isso desenvolver mais mu-
lheres inspiradoras do futuro.

A ação tem efeitos multipli-
cadores no desenvolvimento
sustentável, contemplando a

ODS 5 da ONU sobre Igualdade
de gênero com foco no aumen-
to da participação das mulheres
na força de trabalho, mais em-
prego e renda, representativida-
de feminina em postos de lide-
rança, diminuição da pobreza e
agravantes da crise do Covid para
mulheres – principalmente no
que se refere aos empregos do
futuro.

Para Patricia Ellen, o impor-
tante é inspirar outras mulheres
a não desistir. “Hoje, Ester Sa-
bino representa a inspiração, ela
decodificou rapidamente o ge-
noma do coronavírus. Assim
como todas aqui presentes, po-
demos abrir portas e incentivar
outras mulheres para a lideran-
ça na tecnologia, gestão e ciên-
cia”, ressaltou.

De acordo com a diretora
acadêmica da Univesp, profes-
sora Simone Telles, serão ofer-
tadas vagas para a formação de
alunas, profissionais da univer-

sidade e mulheres de outras ins-
tituições, com a proposta de que
elas tenham uma visão diferen-
ciada do seu papel na sociedade
como líderes. “O curso será ofe-
recido na Plataforma Virtual da
Univesp e também contará com
mentoria de executivas de todo
o Brasil. Dos nossos estudantes,
mais de 57% são mulheres. As
participantes terão atividades
práticas em um segundo mo-
mento, podendo estagiar em
grandes empresas e até mesmo
conquistar uma colocação pro-
fissional”, ressalta.

Sobre a Confraria Mulhe-
res Inspiradoras

A Confraria Mulheres Inspi-
radoras é a primeira Confraria de
alta liderança do Brasil que de-
batem temas femininos em um
ambiente cheio de inspiração.
Participam empresárias e exe-
cutivas de sucesso de diferentes
setores.

São Paulo lidera ranking de
vacinados com a 2ª dose no país

Governo de SP anuncia repasse
de mais de R$ 61 mi para cidades

da região de Franca
O Vice-Governador Rodrigo

Garcia anunciou na terça-feira
(5), o repasse de mais de R$ 61
milhões para a saúde, ações de
geração de emprego e empreen-
dedorismo e infraestrutura urba-
na da região de Franca, sendo R$
38,5 milhões extras para 13 ser-
viços de saúde da região, entre
eles a Santa Casa da cidade que
está entre os beneficiados com
o novo programa estadual “Mais
Santas Casas”.““Esse programa
aumentou o valor daquelas San-
tas Casas que já recebiam apoio
do Estado e também prevê recur-
sos para todos os hospitais filan-
trópicos da região para que pos-
sam continuar prestando esse
grande serviço à população”,
afirmou o Vice-Governador.
“Garcia também participou da 4ª

edição do Retoma SP, ação que
oferta serviços de qualificação,
investimentos, emprego e renda
para toda população paulista e
soma investimentos na região de
Franca da ordem de R$ 10 mi-
lhões. Na ocasião, autorizou re-
passe de R$ 250 mil para elabo-
ração de estudos técnicos para a
viabilização do primeiro Centro
de Inovação Tecnológica do Es-
tado na região de Franca. Pela
Secretaria de Desenvolvimento
Regional, mais de R$ 13 mi-
lhões foram autorizados para
obras de infraestrutura e aquisi-
ção de equipamentos em 17 ci-
dades da região.““Mais Santas
Casas“Com o novo aporte des-
tinado à Santa Casa, o recurso
anual destinado pelo Governo de
São Paulo à entidade salta de R$

29,6 milhões para R$ 33,9 mi-
lhões, um acréscimo superior a
R$ 4,2 milhões.“A Santa Casa é
um serviço filantrópico, aten-
de casos de média e alta com-
plexidade e possui 344 leitos,
mais de 89% deles destinados
ao SUS. Entre as especialida-
des, estão as áreas de oncolo-
gia, neurocirurgia, oftalmolo-
gia, nefrologia, ortopedia, car-
diologia, cirurgia geral, pedia-
tria clínica, obstetrícia, entre
outras. Com a expansão dos
recursos, poderá fortalecer o
atendimento à população
local.“Além da Santa Casa, ou-
tros 12 serviços da região serão
contemplados pelo programa
Mais Santas Casas. Nove entida-
des não recebiam nenhum recur-
so do Governo de SP e passam a

receber agora mensalmente
(confira a lista completa no link:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2021/10/
MaisSantasCasas_Franca.pdf).
A região teve um acréscimo de
5,5 milhões e investimentos
com o novo programa. “Recur-
sos para infraestrutura“Rodrigo
Garcia também autorizou a ce-
lebração de convênio entre a
Secretaria de Desenvolvimento
Regional e 17 municípios da
região de Franca. No total, o
investimento do Governo do
Estado será de mais de R$ 13
milhões em obras de infraes-
trutura e aquisição de equipa-
mentos. “A Prefeitura de Fran-
ca será contemplada com R$ 5
milhões para obras de infra-
estrutura urbana.

CÂMARA (São Paulo)
Por justiça, a CPI Covid 19 (Prevent Senior com hospital Sancta

Maggiore) deve ter o vereador Paulo Frange (PTB) - médico e ad-
ministrador hospitalar - como relator, porque sua história é reco-
nhecida pela Sociedade Brasileira dos Profissionais de Pesquisa

.
PREFEITURA (São Paulo)
Diferenças entre Ricardo Nunes (MDB do Temer) e Eduardo

Paes sobre as voltas do Carnaval aqui e lá em 2022 : o nosso pre-
feito é naturalmente candidato à reeleição 2024. Já o prefeito do
Rio (PSD do Kassab) pode ser candidato ao governo estadual 2022

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
A CPI Covid 19 (Prevent Senior com hospital Sancta Maggi-

ore) deve olhar bem pro que começará a rolar na mesma CPI na
Câmara paulistana, porque a histórias do plano de saúde, do hos-
pital, dos profissionais da medicina e dos clientes tem raiz na
capital do Estado

.
GOVERNO (São Paulo)
Vice-governador Rodrigo Garcia (ex-DEM e atual tucano pe-

las mãos do Doria) tem visitado os diretórios do partido na capi-
tal em campanha pra governador 2022, sendo recebido pelo pre-
sidente municipal Fernandão Alfredo, que quer ser candidato ao
Senado 2022

.
CONGRESSO (Brasil)
Ou senadores e deputados federais enfrentam monopólios

como dos novos “veículos de imprensa” facebook, instagram e
‘zap’, ou podem acabar liberdades individuais (Constituição 1988).
Enquanto empresas, elas têm mais poder que religiões e forças
armadas

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Os cenários pra candidatura à reeleição 2022 do Jair Bolso-

naro - seja por qual partido for - têm homens (pretos ou pardos)
e mulheres (pretas ou pardas) que tenham em comum serem cris-
tãos (protestantes-evangélicos) e serem defensores dos valores
familiares

.
PARTIDOS (Brasil)
Não tá difícil que Jair Bolsonaro - ainda sem partido - use os mo-

vimentos dos inimigos pra testar um cenário no qual ‘desistiria’ de
disputar a reeleição, pra dar aos brasileiros que não querem a volta do
Lula (PT) o gancho de pedirem “Bolsonaro outra vez” em 2022

.
HISTÓRIAS
Desde 1989, os eleitos Presidentes do Brasil o foram por um

partido pequeno (Collor pelo PRN); um partido fundado em 1988
(FHC em 1994 com reeleição em 1998 pelo PSDB; um partido
que nasceu num sindicato no ABCD paulista em 1980 (Lula em
2002 com ...

.
(Brasil)
... reeleição em 2006 pelo PT); em 2010 Lula elegeu e reele-

geu em 2014 a Dilma (vinda do PDT do Brizola) e finalmente em
2018 Jair Bolsonaro pelo pequeno PSL). Itamar Franco (vice do
cassado Collor) e Michel Temer (vice da cassada Dilma) assumi-
ram pelo MDB

.
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
foi virando referência da liberdade possível. Recebeu Medalha
Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (As-
sembleia paulista)

.
Twitter  @cesarnetoreal  -  Emai  cesar@cesarneto.com

O estado de São Paulo as-
sumiu na segunda-feira (4) a li-
derança do ranking de vacina-
dos com a segunda dose da va-
cina contra Covid-19. Os dados
são do Consórcio de Veículos
de Imprensa a partir de dados
das secretarias estaduais de
Saúde.“Segundo os dados do
Vacinômetro das 22h, SP tem
64.869.476 doses aplicadas,
sendo 26.994.499 com a pri-
meira dose, 26.109.524 com a
segunda dose e 1.158.721 com
dose única.“Em pontos percen-
tuais, o estado tem 99% da po-
pulação acima de 18 anos va-
cinada com a primeira dose e

76,81% com o esquema vaci-
nal completo. Entre a popula-
ção geral, são 82,42% da po-
pulação com a primeira dose e
58,91% com as duas doses ou
a dose única.“Os 645 municí-
pios começaram a vacinar nes-
ta segunda-feira os idosos aci-
ma de 60 anos e os profissi-
onais de saúde com a dose de
reforço. Recebem o imuni-
zante nesta fase quem tomou
as duas doses há mais de seis
meses, ou seja, em feverei-
ro ou março deste ano. No
total, 606.732 pessoas já re-
ceberam a dose adicional em
São Paulo.



Ipea diz que desemprego tem queda
de 1,5 ponto percentual em um ano

QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2021 Economia
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

La Palma: vulcão já emitiu
250 mil toneladas de dióxido

de enxofre
O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan), na

Espanha, estimou em 250 mil toneladas a quantidade de dióxido
de enxofre (S02) emitida para a atmosfera pelo Vulcão La Pal-
ma, desde o início de sua erupção em 19 de setembro.

Em publicação nas redes sociais, o Involcan diz que o cálcu-
lo pode ser “um valor subestimado” por se basear na realização
de medições de SO2 em posição móvel terrestre, que represen-
tam “limitações importantes devido a vários fatores”.

A instituição das Ilhas Canárias que tem monitorado o Vulcão
Cumbre Vieja, desde que entrou em erupção, em setembro passado,
na ilha espanhola de La Palma, adianta que o conhecimento dos ní-
veis de emissões de CO2 permite também estimar em 35 milhões
de metros cúbicos o volume de magma liberado pelo vulcão.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, a co-
missão científica que acompanha o Plano de Emergência Vulcâ-
nica das Canárias (Involcan) calculou, há vários dias, a quantida-
de de material emitido pelo vulcão, incluindo os piroclastos -
materiais lançados na atmosfera por erupções explosivas -, em
cerca de 80 milhões de metros cúbicos.

Há duas novas fissuras descobertas na cratera do Cumbre Vieja. A
lava não pára de descer até o mar há duas semanas. (Agência Brasil)

Nobel de Física vai para trabalho
que ajuda a entender clima
O norte-americano nascido no Japão Syukuro Manabe, o ale-

mão Klaus Hasselmann e o italiano Giorgio Parisi venceram o
Prêmio Nobel de Física 2021 na terça-feira (5), pelo trabalho
que ajuda a compreender sistemas físicos complexos como a
mudança climática da Terra.

Metade do prêmio de 10 milhões de coroas suecas (US$ 1,15
milhão) será dividido em partes iguais para Manabe, que está com
90 anos, e Hasselmann, pela modelagem do clima da Terra e por
terem previsto com precisão o aquecimento global.

A outra metade irá para Parisi, por descobrir as “regras es-
condidas” por trás dos aparentemente aleatórios movimentos de
gases ou líquidos.

“Sistemas complexos são caracterizados pela aleatoriedade e de-
sordem e são difíceis de entender”, disse a Academia Sueca de Ciên-
cias em comunicado. “O prêmio deste ano reconhece novos métodos
para descrevê-los e prever seu comportamento de longo prazo.”

Manabe está atualmente na Universidade de Princeton, nos
Estados Unidos, Hasselmann atua no Instituto Max Planck para a
Meteorologia, em Hamburgo, na Alemanha, e Parisi na Univer-
sidade Sapienza, em Roma.

O prêmio de Física é o segundo Nobel anunciado nesta se-
mana. Ontem, os norte-americanos David Julius e Ardem Pata-
poutian foram agraciados com o Nobel de Medicina, pela desco-
berta de receptores de temperatura e toque na pele.

O Prêmio Nobel foi criados pela vontade do inventor da di-
namite e empresário sueco Alfred Nobel e é entregue desde 1901,
com apenas algumas interrupções, especialmente durante as duas
guerras mundiais.

Como ocorreu no ano passado, não haverá banquete para en-
trega dos prêmios em Estocolmo por causa da pandemia de co-
vid-19. Os laureados receberão suas medalhas e diplomas nos
países em que vivem.

Após o anúncio do Nobel de Física, os próximos a serem
anunciados serão as de de Química, Literatura, Paz e Economia.

Entre os que já venceram o Nobel de Física estão nomes con-
sagrados, como Albert Einstein e o casal Pierre Curie e Marie
Curie. (Agência Brasil)

Mais de 5 bilhões podem
ter dificuldades no acesso

à água em 2050
Mais de 5 bilhões de pessoas poderão ter dificuldade de aces-

so à água em 2050, alertou terça-feira (5) a Organização Mundi-
al de Meteorologia (OMM).

Em 2018, já eram 3,6 bilhões que não tinham acesso suficiente à
água por pelo menos um mês, segundo novo relatório da organização.

A OMM insistiu ainda no fato de, nos últimos 20 anos, o ar-
mazenamento de água no solo ter diminuído um centímetro por
ano, tendo em conta a superfície, o subsolo, mas também a umi-
dade do solo, neve e o gelo.

As perdas mais significativas ocorrem na Antártica e na Gro-
enlândia, mas “muitas áreas densamente povoadas, localizadas
em latitudes mais baixas, estão sofrendo perdas significativas
em lugares que geralmente fornecem abastecimento de água”,
disse a OMM.

Essas perdas têm “consequências importantes para a segu-
rança hídrica”, destacou a organização, sobretudo porque “a água
doce utilizável e disponível representa apenas 0,5% da água pre-
sente na Terra”.

Ao mesmo tempo, os riscos relacionados à água aumentaram
nas últimas duas décadas.

Desde 2000, o número de desastres relacionados às inunda-
ções aumentou em 134%, em comparação com as duas décadas
anteriores, mas o número e a duração das secas também aumen-
taram 29% no mesmo período.

A maioria das mortes e danos econômicos causados pelas
inundações ocorre na Ásia e a maioria dos problemas provoca-
dos pela seca, na África.

Para a OMM, é essencial investir tanto em sistemas que permitam
melhor gestão dos recursos quanto em sistemas de alerta precoce.

“Esses serviços, sistemas e investimentos ainda não são su-
ficientes”, observou a organização.

Cerca de 60% dos serviços meteorológicos e hídricos nacio-
nais - responsáveis pelo fornecimento de informações e alertas às
autoridades e ao público em geral - “não dispõem de toda a capaci-
dade necessária para prestar serviços climáticos ao setor das águas”.

A organização afirmou que em cerca de 40% dos países-mem-
bros “não há coleta de dados sobre as variáveis hídricas básicas”
e em “67% deles não há dados hídricos disponíveis”.

Os sistemas de previsão e de alerta para a seca são inexisten-
tes ou inadequados em pouco mais da metade dos países. Em um
terço dos países-membros, os sistemas de previsão e alerta para
enchentes de rios também são inexistentes ou inadequados.
(Agência Brasil)

Pesquisa diz que inadimplência cai,
mas dívidas crescem em setembro

O número de famílias com
dívidas a vencer subiu 1,1 ponto
percentual em setembro, ficando
em 74%, um recorde da série his-
tórica iniciada em 2010. Na com-
paração, a alta foi 6,8 pontos, o
maior incremento anual da série
histórica. Os dados são da Pesqui-
sa de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic),
divulgada segunda-feira (4), no Rio
de Janeiro, pela Confederação
Nacional do Comércio.

As dívidas das famílias inclu-
em cheque pré-datado, cartão de
crédito, cheque especial, carnê
de loja, crédito consignado, em-
préstimo pessoal, prestação de
carro e de casa. Por outro lado,
o estudo aponta que os indica-
dores de inadimplência caíram
pelo segundo mês seguido, ape-
sar das recentes altas dos juros
e do recorde no endividamento.

“O percentual de famílias
com dívidas ou contas em atra-
so atingiu 25,5% do total de fa-
mílias, 0,1 ponto menor do que
o nível de agosto, um ponto abai-
xo do apurado em setembro de
2020”, informou a CNC.

De acordo com a pesquisa, a

parcela das famílias que decla-
raram não ter condições de pa-
gar suas contas ou dívidas em
atraso caiu 0,4 ponto percentu-
al, para 10,3%. Na comparação
com setembro de 2020, o recuo
foi de 1,3 ponto.

Por grupos de renda, as ten-
dências permanecem as mesmas
desde abril. Entre as famílias que
recebem até dez salários míni-
mos, o endividamento passou de
74,2% para 75%, nova máxima
histórica. Em setembro de 2020,
eram 69% das famílias nessa fai-
xa de renda endividadas. A
inadimplência desse grupo dimi-
nuiu de 28,8% para 28,6%, ante
30% em setembro de 2020.

Para as famílias que têm ren-
da acima de dez salários mínimos,
o endividamento foi de 67,6% em
agosto para 68,9% em setembro,
depois dos 59% registrados em
setembro do ano passado. Segun-
do a CNC, o endividamento desse
grupo vem registrando patamares
recordes mensais desde fevereiro
e o percentual de inadimplência
caiu de 11,8% para 11,7% na pas-
sagem mensal, a menor proporção
desde fevereiro.

As famílias que declararam
não ter condições de pagar suas
contas e devem permanecer
inadimplentes caíram em setem-
bro, chegando a 10,3% do total.
Em setembro do ano passado
eram 12% e em agosto 10,7%.
A proporção das famílias muito
endividadas teve leve alta, pas-
sando de 14,3% em agosto para
14,4% em setembro. Os mais ou
menos endividados são 26,5%.

A parcela média da renda
comprometida com dívidas re-
cuou para 30,2%. Por outro
lado, 20,8% do total de endivi-
dados afirmam ter mais de 50%
da renda comprometida com dí-
vidas, uma queda em relação aos
21,1% de agosto e também aos
21,4% de setembro de 2020.

Do total de famílias endivi-
dadas, 84,6% fecharam setem-
bro devendo no cartão de crédi-
to, um novo recorde para a mo-
dalidade e aumento de 5,6 pon-
tos na comparação anual. Dívi-
das com carnês de lojas foram
relatadas por 18,8% e o financi-
amento de carro por 13,2%.

Já o tempo de comprometi-
mento com dívidas tem aumen-

tado desde o final do primeiro
trimestre. Entre os inadimplen-
tes, o tempo médio de atraso
caiu, passando de 61,9 dias em
agosto para 61,6 em setembro.
Os atrasos acima de 90 dias che-
garam a 41,4%.

De acordo com a CNC, a in-
flação em alta, o desemprego
ainda elevado e o auxílio emer-
gencial de menor valor e para
menos beneficiários são fatores
que afetaram negativamente os
orçamentos das famílias.

“A inflação corrente mais
alta tem deteriorado os orçamen-
tos domésticos e diminuído o poder
de compra das famílias, em especial
as na faixa de menor renda. Alimen-
tos, medicamentos, transportes e
energia são os grupos de itens com
maiores altas nos preços e aqueles
de maior peso na cesta de consumo
do brasileiro de renda média e bai-
xa”, informou a confederação.

Segundo o levantamento, a
queda na inadimplência “de-
monstra o esforço das famílias
em manter os compromissos fi-
nanceiros em dia, com renego-
ciação e melhor controle dos
gastos”. (Agência Brasil)

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) divulgou
terça-feira (5), no Rio de Janei-
ro, nova nota de conjuntura in-
formando que  a taxa de desocu-
pação sofreu queda de 1,5 pon-
to percentual em um ano, sain-
do de 14,5% em julho de 2020
para 13% em julho deste ano. A
análise aponta um avanço no rit-
mo de recuperação do mercado
de trabalho.

A população desocupada
abrange pessoas que não estão
trabalhando, mas que tomaram
alguma providência para conse-
guir emprego. Esse grupo che-
gou a 90,2 milhões em julho.
Segundo o Ipea, trata-se de pa-
tamar próximo ao verificado em
março de 2020, mês de início da
pandemia de covid-19 no Brasil.

Segundo a análise, entre ju-
lho de 2020 e julho de 2021
houve crescimento de 12% na
taxa de ocupação. Essa variação
representa uma queda de 1,5
ponto percentual no contingen-
te de desocupados porque hou-
ve aumento da taxa de participa-
ção na força de trabalho de
54,01% para 58,3%. A popula-
ção que participa da força de tra-
balho engloba tanto ocupados
quanto desocupados.

Isso significa que houve re-
dução de pessoas que estavam
sem trabalhar e, por diferentes
motivos, não tomavam providên-
cia para conseguir emprego.
Com a retomada gradual da eco-
nomia após os efeitos mais agu-
dos da pandemia, muitos indiví-
duos, antes considerados fora da

força de trabalho, voltaram a bus-
car ocupação.

“Essa melhora das condições
do mercado de trabalho se tra-
duz também na queda no núme-
ro de desalentados, cujo contin-
gente de 5,2 milhões de pesso-
as, em julho, é 10% menor que
o registrado no mesmo período
de 2020”, disse o Ipea. Desalen-
tados são pessoas que gostariam
de trabalhar, mas desistiram de
procurar emprego por acreditar
que não conseguiriam.

Informalidade
A análise é assinada por Ma-

ria Lameiras e Marcos Hecks-
ner e se baseia nos dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), produzida pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), e do Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Minis-
tério da Economia.

A expansão da ocupação
ocorre de forma mais intensa
nos segmentos informais do
mercado de trabalho. Houve
crescimento de 22,7% dos em-
pregados sem carteira assinada
e de 20,3% dos trabalhadores
por conta própria.

Entre os trabalhadores com
carteira assinada no setor priva-
do, a alta foi de 8,3%. O comér-
cio foi o setor que mais criou
vagas de emprego formal, segui-
do pela indústria de transforma-
ção, pelos serviços administra-
tivos e pela construção. (Agên-
cia Brasil)

Faturamento da indústria de
transformação recua 3,4% em agosto
O faturamento real da indús-

tria de transformação apresentou
queda de 3,4% no mês de agosto
em relação a julho, informou se-
gunda-feira (4) a Confederação
Nacional da Indústria (CNI). No
período de janeiro a agosto des-
te ano o índice acumulou queda
de 6,4%. Em relação a agosto de
2020, a queda foi de 0,2%. Os
números se referem à série des-
sazonalizada, que exclui os efei-
tos das variações sazonais do
conjunto de dados.

Os dados constam da publi-
cação Indicadores Industriais,
produzida pela CNI. Além do fa-
turamento na indústria de trans-
formação, o índice de horas tra-
balhadas na produção também
apresentou queda de 0,3% em
agosto na comparação com ju-

lho. De acordo com a CNI, des-
de fevereiro de 2021, o indica-
dor tem apresentado quedas con-
secutivas na série de variação
mensal, com exceção do mês de
julho, em que houve estabilida-
de. Os valores se referem às sé-
ries dessazonalizadas.

Com o resultado de agosto,
o índice volta a um patamar li-
geiramente abaixo do observado
em fevereiro de 2020 (-0,8 pon-
to percentual), antes da crise
causada pela pandemia de covid-
19. Em 2021, a retração acumu-
lada é de 4,7%”, informou a con-
federação.

Os números mostram tam-
bém que o indicador de rendi-
mento médio real vem consoli-
dando uma tendência de queda,
apesar do crescimento de 0,5%

em agosto em relação ao mês
anterior, na série livre de efei-
tos sazonais. Com isso, a varia-
ção acumulada no ano de 2021
é de -2,0%. A CNI disse que alta
da inflação contribui para a re-
dução do rendimento médio real
dos trabalhadores.

A CNI informou que o empre-
go da indústria de transformação
apresentou, em agosto, cresci-
mento de 0,1% em relação ao
mês anterior. Com isso, a varia-
ção acumulada do emprego indus-
trial em 2021 ficou em 3,8%.

Ainda de acordo com a CNI,
os indicadores apontam que a
utilização da capacidade instala-
da da indústria segue elevada no
país, apesar da queda de 0,1%
em relação a julho ficando em
82,3%, na série livre de efeitos

sazonais. Desde março de 2021,
o indicador se encontra acima de
80%, em um patamar superior à
média histórica.

Além disso, em agosto, o in-
dicador de massa salarial também
apresentou crescimento, ficando
superior em 0,8% em relac’˜aÞo
a julho, na seìrie dessazonaliza-
da. O indicador acumula cresci-
mento de 0,7% em 2021.

“A massa salarial real se en-
contra 2,6% abaixo do niìvel
observado em fevereiro de
2020, antes da pandemia. Ape-
sar da forte recuperac’˜aÞo
das horas trabalhadas no segun-
do semestre de 2020, em ne-
nhum momento a massa sala-
rial real voltou ao niìvel de an-
tes da pandemia”, disse a CNI.
(Agência Brasil)

Nascidos em fevereiro e março
podem sacar auxílio emergencial

“Trabalhadores informais e
inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) nas-
cidos em fevereiro e março po-
dem sacar, desde terça-feira
(5), a sexta parcela do auxílio
emergencial 2021. O dinheiro
foi depositado nas contas pou-
pança digitais da Caixa Eco-
nômica Federal nos últimos dias
22, para os aniversariantes de
fevereiro, e 23, para os nascidos
em março.

 “Os recursos também po-
dem ser transferidos para uma
conta corrente, sem custos para
o usuário. Até agora, o dinheiro
apenas podia ser movimentado
por meio do aplicativo Caixa
Tem, que permite o pagamento

de contas domésticas (água, luz,
telefone e gás), de boletos, com-
pras em lojas virtuais ou com-
pras com o código QR (versão
avançada do código de barras)
em maquininhas de estabeleci-
mentos parceiros.

“O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passa-
do pelo governo federal para
atender pessoas vulneráveis
afetadas pela pandemia de co-
vid-19. Ele foi pago em cinco
parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2
mil para mães chefes de famí-
lia monoparental e, depois, es-
tendido até 31 de dezembro de
2020 em até quatro parcelas
de R$ 300 ou R$ 600
cada.“Neste ano, a nova roda-
da de pagamentos, durante

sete meses, tem parcelas de
R$ 150 a R$ 375, dependen-
do do perfil: as famílias, em
geral, recebem R$ 250; a fa-
mília monoparental, chefiada
por uma mulher, recebe R$ 375;
e pessoas que moram sozinhas
recebem R$ 150.

Regras
“Pelas regras estabeleci-

das, o auxílio é pago às famí-
lias com renda mensal total de
até três salários mínimos, des-
de que a renda por pessoa seja
inferior a meio salário míni-
mo. É necessário que o bene-
ficiário já tenha sido conside-
rado elegível até o mês de de-
zembro de 2020, pois não há
nova fase de inscrições. Para

quem recebe o Bolsa Família,
continua valendo a regra do va-
lor mais vantajoso, seja a parce-
la paga no programa social, seja
a do auxílio emergencial.

“O programa se encerraria
com a quarta parcela, deposita-
da em julho e sacada em agosto,
mas foi prorrogado até este mês,
com os mesmos valores para o
benefício.

“A Agência Brasil elaborou
um guia de perguntas e respos-
tas sobre o auxílio emergencial.
Entre as dúvidas que o benefici-
ário pode tirar estão os critéri-
os para receber o benefício, a
regularização do CPF e os cri-
térios de desempate dentro da
mesma família para ter acesso ao
auxílio. (Agência Brasil)
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Para você que sofre de insônia, en-

xaqueca, dores nas costas e deseja

melhor noite de sono, melhor qua-

lidade de vida e saúde através do

desenvolvimento sustentável de

produtos que promovem bem-es-

tar para pessoas que buscam

longevidade, nós temos uma solu-

ção para lhe oferecer.(11) 99653-7522

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0040137-20.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: OMEGA PAPER COM. LTDA. EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. 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 Omega Paper Com. Ltda
(CNPJ. 05.468.527/0001-69), que nos autos da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 690,07. Estando
a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir após os
20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
30 de setembro de 2021.                                                                                                                                 05 e 06 / 10 / 2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0047938-84.2020.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado 
Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TALVANI CARLOS DO NASCIMENTO, Brasi-
leiro, Solteiro, RG 2008316584-8, CPF 611.977.273-10, com endereço à Rua Santa Rita, 332, Pari, CEP 
03026-030, São Paulo - SP e Francisco Diógenes Olegário, RG 2008218966-2 SSPDS, CPF 611.546.143-
01, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Banco do Brasil 
S/A, CNPJ 00.000.000/3066-06. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) di-
as úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 251.489,02, devida-
mente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (ar-
tigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2021. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1032183-69.2021.8.26.0002 O(A) MM.

Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).

Jucimara Esther de Lima Bueno, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita

a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Raul Ribeiro Pereira Neto, RG 054XXXX1-21, CPF 506.XXX.XXX-

91, e Adalia Dias Dourado Oliveira Pereira, RG 04.XXX.XX7-44, CPF 577.XXX.XXX-34, por meio da qual os requerentes

indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de comunhão parcial de bens para separação total de bens.

O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075680-77.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) NEURALNET TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A (CNPJ/MF nº 06.138.939/0001-01), JORGE LUIZ ROSA
MARINHO (CPF. Nº 774.526.237-20) e a quem mais possa interessar, que o ESPOLIO DE ADONAI COUTINHO BARBOZA
representado pela sua inventariante Thalita Santos da Silva Diegues, ajuizou uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, em face de NEURALNET TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A, para cobrança de R$570.853,88 até abril/
2016, referente três contratos mútuos firmado entre as partes, em 04/04/2013, 25/04/2013 e 25/05/2013, tendo a
executada deixado de honrar com os pagamentos. Encontrando-se JORGE LUIZ ROSA MARINHO (CPF. nº 774.526.237-
20), em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
manifeste-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do Código de
Processo Civil. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados Senhores, A Imobiliária Bolsa Ltda., Administradora do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARAGE 
BOLSA, sito à Rua Miguel Carlos, nº 106, nesta Capital, em atendimento ao Síndico, Senhor RICARDO 
NARDELLI e, de acordo com a Lei 4.591/64, pelo seu Departamento de Condomínios, convocam  
V. Sªs. para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08 de Outubro de 2021, na  
Av. Senador Queirós, nº 605, 19º andar, sala 1904, no Ed. Bolsa de Cereais, às 15:00 horas, havendo 
número legal ou meia hora após (15:30 horas), com qualquer número de condôminos presentes, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 
2. APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2021;  
3. APROVAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2021/2022; 4. APROVAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA BOX 637; 5. DISCUSSÃO, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO 
PARA RENOVAÇÃO OBRIGATÓRIA DO AVCB DO CORPO DE BOMBEIROS; 6. LEILÃO DE 01 
BOX DE GARAGEM DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARAGE BOLSA, EM PRIMEIRA PRAÇA OU 
SEGUNDA PRAÇA A SABER: a) Imóvel: Box 909 do 9º andar ou 10º pavimento, Registrado no  

7. ASSUNTOS GERAIS. Certos de seu imprescindível comparecimento apresentamos nossas  

documentos referentes ao item 2 no decorrer da assembleia, por exigüidade de tempo, os mesmos 

atualizada, com 
reconhecimento de assinatura em cartório, passada exclusivamente pelos proprietários efetivamente 

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0001203-11.2011.8.26.0002. O Dr. Fabrício Stendard, Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Marilene Alves dos Santos (CPF. 130.539.128-
48), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC/SP, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 832,45
e R$ 25,06. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05
dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores
termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.                                             05 e 06 / 10 / 2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006133-73.2019.8.26.0008. O(A) MMa. Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). MÁRCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) LUIZ JERONIMO CAJERON, CPF 212.998.358-80, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 387.548,90, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2019.      05 e 06 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0032257-48.2018.8.26.0002. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Seguro. Exequente: Sul America Cia de Seguro Saude. Executado: Bernadete de Souza Neiva Ferreira Transportadora
Me e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032257-48.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE
BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bernadete de Souza Neiva Ferreira (CPF. 947.472.968-91), que
nos autos da ação de Procedimento Comum, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Sul América Cia
de Seguro Saude, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 204,68 e R$ 4,85.
Estando a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
30 de setembro de 2021.                                                                                                                                  05 e 06 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1039145-79.2019.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Francisco Helio da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1039145-79.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO HELIO
DA SILVA, RG 3017831, CPF 091.826.974-18, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco
Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 48.796,59 (julho de 2019), decorrente da celebração de 02 Contratos de Crédito
Pessoal - PF, por meio da Agência nº 0665-3, Conta Corrente nº 47421-5, Contratos nº 3440074 e 4188295. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2021.
05 e 06 / 10 / 2021

AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME sob o n° 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da AVANTE.COM.VC Soluções e Participações S.A., (“Companhia”) a se 
reunirem em 20/10/2021, às 17 horas em Assembleia Geral a ser realizada por videoconferência (Google Meet), para 
deliberarem sobre: (i) Em AGO:

(ii) Em AGE: (a) exclusão do Conselho de Administração, (b)
(c) (d) Demais matérias de interesse da Companhia. São Paulo, 
05/10/2021. Conselho de Administração.

Itupeva Luan BRLAND Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 32.728.157/0001-24 - NIRE 35.235.446.318

Edital de Convocação de Reunião Extraordinária de Sócios 
Ficam os sócios da Sociedade convocados para Reunião Extraordinária, na forma do artigo 1.072 do Código Civil e da 
IN DREI 81/2020, no dia 14.10.2021, 15hs em 1ª convocação e às 15h15 em 2ª convocação, para deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: (a) Aprovação de aumento de capital da empresa de R$ 3.001.000,00 para R$ 4.602.189,84, a 
ser integralizado mediante a conversão de créditos titularizados pelos sócios e/ou mediante o aporte de recursos, ob-
servado cronograma de aportes a ser deliberado na reunião. Caso não haja interesse de todos os sócios no aumento, 
as sobras poderão ser direcionados ao sócio remanescente; (b) Destituição do administrador Paulo Zarzur; (c) Ajuiza-
mento de ação de responsabilidade contra o administrador Paulo Zarzur, por violação a deveres fi duciários, confl ito de 
interesses e conduta obstrucionista enquanto administrador da Sociedade, nos termos do artigo 159 da Lei 6.404/76; 
(d) Eleição de novo administrador da Sociedade, em substituição ao Sr. Paulo Zarzur; (e) Alteração da Cláusula 5ª do 
contrato social, a fi m de que passe a prever que a Sociedade é representada por seus administradores individualmen-
te; e (f) Ajuizamento de ação de responsabilidade contra o sócio Fundo de Investimento Imobiliário Brasil Land e seu 
administrador/gestor, por violação de seus deveres de sócio e conduta obstrucionista. A reunião de sócios será realiza-
da sob a modalidade digital, mediante sistema eletrônico de videoconferência Microsoft Teams, com base no seguinte 
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFlYWRjNTQtZmQ4Yy00NDE3LTgwMWQtMzIzNzJiN
zU1YzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295fc4716-9fa9-40fa-93a7-c01e052801a5%22%2c%22
Oid%22%3a%2235d2b001-336b-4ecf-be62-bd1b5f7f0a46%22%7d. A reunião obedecerá ao disposto na legislação e 
na regulação aplicável. Em até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos os sócios deverão apresentar seus docu-
mentos de identidade e atos de representação, sob pena de a presença não ser computada, ao seguinte e-mail: 
adrian@luanadm.com.br. São Paulo, 04.10.21. Adrian Laure Estrada - Administrador.

GALERIA DE ARTE ANDRÉ COMÉRCIO DE QUADROS E TAPETES LTDA. - EPP
CNPJ/ME nº 61.165.353/0001-36 - NIRE 35.202.142.328

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam os Srs. sócios da Galeria de Arte André Comércio de Quadros e Tapetes Ltda. - EPP (“Sociedade”) convocados 
a se reunirem em Reunião de Sócios a realizar-se de modo exclusivamente digital, no dia 05 de novembro de 
2021, às 09:30 horas, através da plataforma Microsoft Teams, a fi m de deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 
(i) as contas dos administradores, os balanços patrimoniais e os de resultado econômico da Sociedade referentes aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2019 e 2020 (“Exercícios Sociais”); e (ii) a destinação 
dos resultados dos Exercícios Sociais, se houver. Cumpre informar que esta Reunião de Sócios ocorrerá apenas de for-
ma digital, nos termos do artigo 1.080-A, parágrafo único, da Lei nº 10.406/2002 e da Seção III do Anexo IV da Ins-
trução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (IN/DREI 81). Desse modo, 
os sócios poderão participar e votar na reunião à distância por meio do acesso à plataforma Microsoft Teams, na data 
e hora acima mencionadas. Os documentos pertinentes aos assuntos constantes da ordem do dia acima se encon-
tram disponibilizados pela Sociedade aos sócios na sede social e por meio digital. Os sócios deverão entrar em con-
tato com a Sociedade, através do e-mail infoarte@galeriandre.com.br, informando um endereço de e-mail para envio 
dos referidos documentos, bem como do link de acesso à Reunião de Sócios. A Sociedade solicita que os sócios ou 
seus representantes que desejarem participar da Reunião de Sócios enviem para a Sociedade, através do e-mail in-
foarte@galeriandre.com.br, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) minutos em relação ao horário previsto para 
o início da Reunião de Sócios, a documentação contendo prova de identifi cação do sócio, bem como, conforme o caso, 
documentação que comprove seus poderes para participar da Reunião de Sócios da Sociedade ou instrumento de 
mandato daqueles sócios que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo instrumen-
to de indicação ou eleição do representante legal do sócio signatário da procuração, conforme o caso).

São Paulo, 5 de outubro de 2021.
VALDICÉIA DE SOUZA BLAU - Administradora da Galeria de Arte André Comércio de Quadros e Tapetes Ltda. - EPP

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
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 319ª E 353ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 319ª e 353ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, 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 primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada 
em 04 de novembro 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 15.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 20 de agosto de 2021 (“Termo 
de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Tomar conhecimento acerca da contratação dos serviços de custódia de recursos 
fi nanceiros a ser prestado pelo Banco Itaú Unibanco S.A, nos termos do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros – ID nº 
832032, celebrado em 13 de setembro de 2021 entre a Emissora, Devedora e o Banco Itaú Unibanco S.A e conforme prevê o 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito e de Conta de Custódia e Outras Avenças, conforme aditado (“Conta de 
Custódia”, “Banco Depositário” e “Contrato de Cessão Fiduciária” respectivamente); (ii) Em decorrência do item (i) acima, aprovar 
a alteração das cláusulas 4.1 e 4.2 do Contrato de Cessão Fiduciária, para estabelecer o seguinte mecanismo de funcionamento: 
(I) Em cada Data de Verifi cação, a Securitizadora deverá notifi car o Banco Depositário para informar (i) o montante que deverá ser 
retido na Conta de Custódia para posterior transferência (“Montante Retenção”); (ii) o montante que deverá ser transferido para 
a conta corrente nº 3427-4, Agência 3395-2 do Banco Bradesco S.A., de titularidade da Securitizadora, vinculada ao Patrimônio 
Separado dos CRI (“Conta Centralizadora”) (“Montante Retenção”); e (iii) o Saldo Mínimo Conta Reserva (conforme defi nido abaixo). 
(ii) Na medida em que o Banco Depositário receber recursos na Conta de Custódia, deverá reter a totalidade dos recursos até 
que seja atingido o Montante Retenção. Os valores excedentes deverão ser transferidos pelo Banco Depositário, diariamente, 
no dia útil subsequente ao crédito na Conta de Custódia para a Conta Reserva; (iii) Caso não haja notifi cação ou na notifi cação 
não haja indicação de Montante Retenção a ser transferido para a Conta Centralizadora, os recursos deverão ser integralmente 
transferidos para a Conta Reserva. (iv) Caso o Banco Depositário verifi que o atendimento ao Saldo Mínimo Conta Reserva, os 
recursos depositados na Conta Reserva que excederem Saldo Mínimo Conta Reserva deverão ser transferidos automaticamente 
pelo Banco Depositário, no Dia Útil subsequente para a Conta Movimento. (v) Caso tenha ocorrido a substituição do Saldo Mínimo 
Conta Reserva por fi ança bancária, mediante notifi cação da Securitizadora, não haverá retenção de valores, e os valores que por 
ventura estiverem depositados na Conta Reserva, deverão ser transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva 
movimentação e utilização pela Fiduciante. (vi) A partir de outubro de 2021, em cada Data de Verifi cação, a Securitizadora 
deverá verifi car se os recursos depositados na Conta Reserva correspondem ao Saldo Mínimo Conta Reserva. (vii) Caso não haja 
notifi cação ou na notifi cação não haja indicação de Saldo Mínimo Conta Reserva a ser retido na Conta Reserva, o Saldo Mínimo 
Conta Reserva anterior deverá ser mantido, sendo que os recursos excedentes ao Saldo Mínimo Conta Reserva anterior deverão 
ser integralmente transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação e utilização pela Fiduciante; 
e (iii) Tomar conhecimento acerca do pedido da Devedora para substituição da Conta Reserva do Banco Itaú (341), AG 8541, 
C/C 55958-2 por carta fi ança a ser prestada por banco de primeira linha, equivalente ao Saldo Mínimo Conta Reserva, conforme 
defi nido na 1.5, item B da Cessão Fiduciária e de acordo com as regras da Conta Reserva, sendo certo que caso a Carta Fiança não 
corresponda ao Saldo Mínimo Conta Reserva, a Fiduciante fi cará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida na Conta 
Reserva, de acordo com a Cláusula Sexta da Cessão Fiduciária. (iv) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a 
realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações, incluindo-se, mas não se limitando, o Aditamento ao 
Contrato de Cessão e ao Contrato de Locação, mediante contratação de assessor legal custeado pela Cedente. O material de apoio 
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site 
da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia 
em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem metade, no mínimo, dos CRI em Circulação e, em 
segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 15.9 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos 
da cláusula 15.10 do Termo de Securitização, serão tomadas por 75% (setenta e cinco por cento) mais um dos CRI em Circulação 
em primeira convocação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora 
àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@
virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia 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 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 ao Agente Fiduciário, preferencialmente em 
até 2 (dois) dias 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 dos 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, 05 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1059372-87.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Prestação
de Serviços. Requerente: Fundação São Paulo. Requerido: Cesar Alexis Arguelles Cardenas. EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059372-87.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Cesar Alexis Arguelles Cardenas (CPF. 235.346.168-98), que o mandado monitório, expedido nos autos
da ação Monitória, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 15.123,12
(julho de 2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida
de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 26 de setembro de 2021.                                                                               05 e 06 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1080090-42.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Elizeu Ferreira Viagens - Epp. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1080090-42.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIZEU FERREIRA VIAGENS
- EPP, CNPJ 16.919.164/0001-57, com endereço à Rua Sao Joao Batista, 127, Cambuci, CEP 01527-010, São Paulo - SP, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a quantia de R$
114.924,11 (maio de 2020), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 11139407.
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 01 de outubro de 2021.                                                                                                                                     05 e 06 / 10 / 2021

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se encontra(m)
em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o recebimento da
notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S) o(s) mutuário(s)
abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-Lei nº 70 de 21/
11/66 e das normas complementares do S.F.H, nos termos do artigo 15 da RD 08/70 e
artigos 19 e 21 da Lei nº 8.004 de 14/03/1990, e pelo credor exeqüente a dar prosseguimento
e promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
02/10/2021 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências deverá entrar em contato com a EMGEA através do
telefone 0800-717-7742 ou pelo site www.emgea.gov.br, ou através do telefone nº 11-
2791-2274.

Contrato: 810870035194-4 - SED: 464 - CREDOR: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA - AGENTE: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): CARLOS EDUARDO LOPES CORREIA,  BRASILEIRO,
ENCARREGADO DE LOCAÇAO,  RG: 16.190.532-8-SSP/SP, CPF: 053.703.048-40,
CASADO NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS NA VIGENCIA DA LEI
6.515/77, COM MARIA APARECIDA FREIRE LOPES CORREIA,  BRASILEIRA, DO
LAR, RG: 26.129.579-2-SSP/SP, CPF: 152.365.428-71. Imóvel sito à: RUA MUNHOZ
DE MELO S/Nº  (ATUAL Nº 480, NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº  44, LOCALIZADO
NO 4º PAVIMENTO DO BLOCO C,  EDIFICIO SOLAR DOS PASSAROS, INTEGRANTE
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUBE VALE DO SOL,  DISTRITO DE ERMELINO
MATARAZZO, SAO PAULO/SP - CEP: 03729-030.

São Paulo, 02/10/2021.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

02, 05 e 06/10/2021

Agropecuária Nova Europa S.A.
CNPJ N° 55.925.275/0001-28 - NIRE N° 35.3.0019411.0

Extrato Ata de Assembleia Geral Ordinária

Realizada no dia 03/09/2021, às 10h15, por videoconferência. Presenças: 100% do capital social. Mesa: Pre-
sidente: Sr. Roberto Malzoni Filho; Secretária: Sra. Maria Malzoni Romanach. Deliberações: Aprovaram: 1. O 

2. A importância de R$ 373.761,88, para 
2.1.

2.2. O valor remanescente de 
Encerramento: Nada 

mais. Jucesp nº 455.240/21-8 em sessão de 22/09/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1012634-70.2020.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. Faz saber a Edvaldo 
Souza Pereira, CPF. 354.063.578-59, que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Allianz Seguros S/A, 
objetivando o valor de R$ 9.150,00 (maio/2020), referente a colisão no portão do prédio assegurado pela apólice nº 
517720183Y180001118 na data de 01/08/2018. Encontrando o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo 
supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, será presumido aceito como verdadeiro os fatos alegados na 
petição inicial e será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 01 de outubro de 2021.  

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1002495-95.2017.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Allan de 
Oliveira Gomes, CPF. 361.384.098-76, que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Porto Seguro Companhia 
de Seguros Gerais, objetivando o valor de R$ 12.307,00 (Jan/2017), referente a colisão entre o carro assegurado pela apólice 
nº 1921389/19 na data de 11/11/2015. Encontrando o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem 
resposta. Não sendo contestada a ação, será presumido aceito como verdadeiro os fatos alegados na petição inicial e será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de setembro de 2021. 

Edital de citação  Prazo de 30 dias. Processo nº 1089994-18.2020.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Atlas Proj Tecnologia Ltda., 
CNPJ 26.768.698/0001-83, Atlas Services Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria De Gestão Empresarial Ltda., CNPJ 
30.608.097/0001-80 e Atlas Serviços em Ativos Digitais, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Lionel Henrique de Mattos Ceschin, requerendo Rescisão Contratual com devolução de valores retidos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 29 de setembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038229-76.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BENCO MANUTENÇÃO LTDA., CNPJ 
10.235.172/0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de JSL S/A, alegando em síntese: ser credor da requerida na quantia de 
R$ 50.834,12 (setembro/2014) referente a faturas emitidas e não pagas decorrentes de instrumento particular de locação de veículos. Requer a 
condenação da requerida ao pagamento do valor devidamente corrigido (juros de mora, multa e correção monetária), acrescido de custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia 
especificada acrescido de honorários de 5% sobre o valor da causa ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade, e a ré será considerada revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2021 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022184-97.2018.8.26.0002. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de
Serviços. Requerente: Fundação São Paulo. Requerido: Daniela Machado Cardoso. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022184-97.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc.Faz
Saber a Daniela Machado Cardoso (CPF. 344.726.958-80), que Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 7.611,91 (maio de
2018), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente às mensalidades vencidas nos
meses de novembro dezembro de 2016, do curso de pós-graduação em Gestão de Projetos Sociais em Organizações
de Terceiro Setor. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro
de 2021.                                                                                                                                     06 e 07 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1051180-42.2017.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Nova Casa de Carnes Mansei Ltda - Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051180-42.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NOVA CASA DE CARNES
MANSEI LTDA - ME, CNPJ 55.306.146/0001-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco
Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 89.252,41 (outubro de 2017), decorrente do inadimplemento da concessão de liberação
de Crédito em Conta Corrente (limite), conta corrente n° 25531-9, agência 665, mediante a utilização de Crédito. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2021.
06 e 07 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1059647-73.2018.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Jean Marques de Abreu Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059647-73.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Daiane Thaís Souto Oliva de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JEAN MARQUES
DE ABREU ME, CNPJ 06.985.252/0001-01, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco
Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 122.454,10 (novembro de 2020), representada pelo instrumento particular de confissão
de dívidas e outras avenças sob nº 1523720. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a
fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.                     06 e 07 / 10 / 2021

23ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP 23º Ofício Cível Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0118675-
30.2011.8.26.0100. O Dr. Vítor Gambassi Pereira, Juiz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP,
Faz Saber a Bruno Hemmi Pereira (CPF. 324.861.938-47) e Adelina Hemmi da Silva (CPF. 040.770.728-08), que
Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP lhes ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 12.689,05 (fevereiro de 2011), decorrente dos Instrumentos de Confissão
de Dívidas. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado.
SP, 22/06/2021.                                                                                                                     06 e 07 / 10 / 2021

9ª Vara da Fazenda Pública EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1047452-97.2018.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, 
do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO  METRÔ move uma ação de Desapropriação contra SAID MOHAMAD ABDUL RAHMAN e ELISA ABDUL RAHMAN, 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO ? METRÔ ajuizou em face de Said Mohamad Abdul Rahman e Elisa Abdul 
Rahman, ação de Desapropriação, objetivando o imóvel localizado na Avenida Ragueb Chohfi 2.862, matrícula 77.863, 9º CRI/SP, 
contribuinte 194.014.0032-5, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual 59571/2013, para implantação da Linha 15 ? 
Prata do Metrô. E para levantamento dos depósitos efetuados e demais, expede-se o presente edital com o prazo de 10 dias 
contados a fluir da 1ª publicação no D.J.E, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2021.                                         [05,06] (06 e 07.10)

2ª VARA CÍVEL DO FORO DE COTIA-SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010157-54.2017.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) EUROPA SERVICE LTDA, CNPJ 02.413.285/0001-18, EUROPA TERCEIRIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.170.701/0001-20, EUROPA SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ  
66.665.936/0001-40, VALDIR FIGUEIREDO DA SILVA, CPF 393.882.715-72, NADIR FIGUEIREDO DA SILVA, CPF 
479.844.305-00 e GABRIELA CRISTIANE NASCIMENTO SILVA, RG nº 47278770-6, CPF  397.847.788-23, que lhes foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CONDOMÍNIO VILLA APPIA, objetivando a cobrança de 
R$ 81.021,73 (11/2018), referente  indenização pela via regressiva, de dívida em ação trabalhista em virtude do contrato 
de prestação de serviços de terceirização de mão de obra que instruiu a inicial. Encontrando-se os réus em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 (QUINZE) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 31 de agosto de 2021. 

 
 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004287-63.2017.8.26.0011 A MM. Juíza de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a MORENOS BUFFET E RECEPÇÕES LTDA, CNPJ 06.310.524/0001-65, TEODORO MARTINHO 
MORENO, CPF 019.200.498-00, EMÍLIA DA SILVA MORENO, CPF 252.916.748-65, RITA DE CÁSSIA RIBEIRO MIRANDA, 
CPF 277.959.748-80 e a MARCELO MARTINHO MORENO, CPF 270.053.508-12, que lhes foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança de R$ 732.318,65 (agosto/2019), referente 
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 109.563. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada as suas CITAÇÕES por EDITAL, para que em 3 dias paguem o débito atualizado, ou em 15 dias embarguem ou 
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 

os 20 dias supra. Ficam os executados e coexecutados INTIMADOS, ainda, de que, não se manifestando, será convertido em 
penhora o bloqueio efetuado sobre os valores de R$ 58,42 e R$ 30,44, bem como da penhora efetuada sobre os valores de 
R$ 417,23 e R$ 390,49, e do valor de R$ 12.365,04, referente ao título e capitalização em favor do executado Paulo Cesar 
de Lara, existente na empresa Bradesco Capitalização S/A, CNPJ 33.010.851/0001-74. Não sendo contestada a ação, os 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2021.       B 06 e 07/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012044-13.2021.8.26.0100 A MM. Juiza 
de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSE FICHBERG, CPF 252.214.898-21, que a Ação de Procedimento 
Comum, requerida por Condomínio Edifício Itajaí, foi julgada procedente, em parte, condenando a ré ao 
pagamento de R$ 288.009,63 (março/2021), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários 
advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para 

acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). 

indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 

                                    B 06/10

PROCESSO Nº 0014336-20.2011.8.26.0100 (USUC- 305 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Maria Joaquina Martins Prieto, Manoel Martins Martins e s/m Santa de Martino Martins, Maria de Lourdes Zaparoli ou 
Maria de Lourdes Zaparoli e s/m Domingos Zaparolli ou Domingos Zaparoli, Laura Martins de Souza, Zilda Mercedes Gonçalves 
e s/m Juvenal Gonçalves, Paulo Edelson de Souza, Gerson Martins de Souza e s/m Vera Lúcia da Silva Souza, Marcos Francisco 
de Souza, Ilson Roberto Grillo e s/m Maria de Fátima Gagetti Leão Grillo, Antonio Emilio Grillo e s/m Mirian Rodrigues Grillo, 
Carmen Florentina Grillo da Silva e s/m Reynaldo Avelino da Silva, Rosa Aparecida Grillo dos Santos e s/m Osvaldo Pereira dos 
Santos, Alvaro Augusto Grillo e s/m Suely Fernandes Grillo, Rosa Piussi Matiussi e s/m Luiz Matiussi, Aparecida Piuci, Alfredo 
Piucci e s/m Inês Amalia Rovito Piucci, Osmar Piuchi e s/m Sonia Maurício Piuchi, Antonio Piuchi e s/m Jacira de Melo Piuchi, 
Marta Piuchi, Marcia Piuchi, Jacyro Piucci e s/m Maria de Lourdes Piucci, Jacira Rosa Piuci dos Santos e s/m José dos Santos, 
Jandira Ivone Piucci Fiuza, Carmem Piussi Goloni e s/m Normando Nicola Goloni, Wania Aparecida Peucci Alves e s/m Antonio 
Francisco Alves Filho, Ocimar Peucci e s/m Ana Maria Garcia Peucci, Silvana Peucci Delonghi e s/m Francisco Ros Delonghi, 
Charles Garcia, Anderson Garcia, Ademir Vespero e s/m Seleti Valeni Vespero, Francisco Ramon, Alcides Romão, Nelson Romão, 
Predial de Lucca e Leonidas Alves Teixeira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ademir Alonso e Maria Odília Camargo Alonso ajuizou(ram) ação de  
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizadona Rua Xavier de Assis, nº 73/81.- antiga Rua Almirante 
Alexandrino, nº 08- antes Rua 10 - lote nº 08-quadra nº 20- Parque São Lucas, Vila Prudente, São Paulo-SP, com área de 250,00 

edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, , 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004534-53.2017.8.26.0008 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Pollo Construções e 
Incorporações Ltda, CNPJ 52.225.398/0001-68, na pessoa de seu representante legal, promitente 
vendedora dos imóveis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por 
Condomínio Edifício San Diego contra Carlos Martinez Rosa e Yara Mirotti Rosa, procedeu-se a 
penhora dos Direitos pertencentes aos executados sobre as vagas de garagens nºs 29, 30, 31 a 32, 
todas do Edifício San Diego, situado na Rua Euclides Pacheco, nº 1605, 27º Subdistrito-Tatuapé, 
objetos das matrículas nºs 284.515, 284.516, 284.517 e 284.518, todas do 9º CRI/SP. Em virtude de 
não ter sido a mesma localizada para a intimação pessoal, foi determinada a intimação da penhora 

 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de agosto de 2021.                          B 06 e 07/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031696-87.2019.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fauze Abdul Rakim Orra 
Me, CNPJ 02.649.587/0001-90, na pessoa de seu representante legal, que nos Autos da Ação de 
Procedimento Comum, ora em fase de cumprimento de Sentença, requerida por Banco Santander 
(Brasil) S/A, procedeu-se a penhora do crédito de R$ 1.645,56, oriundo do Programa Nota Fiscal 
Paulista, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação, sob pena de prosseguir a ação.  
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2021.    B 06 e 07/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017635-41.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele tomarem conhecimento, que nos autos do processo n° 1017635-41.2018.8.26.0003, neste juízo, tramita AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, 
em que são réus RICARDO MARTINS PEREIRA, CPF n° 284.039.668- 81,OAB/SP sob o n° 349.204, RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA,  
RG n° 30.774.694-X, CPF n° 230.517.438-10, TACIANA DE CARVALHO, RG n° 42.519.278-7, CPF n° 337.017.328-09, no qual o autor  
PAULO ROBERTO VIEIRA, RG n° 11.342.455-3, CPF n° 337.441.728-80, com pretensão de RESCISÃO DO CONTRATO,  
RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Tendo sido realizadas tentativas para localizar os réus em diversos 
endereços, e como estão os mesmos em lugares incertos e não sabido, não sendo possível citá-los pessoalmente, nestas condições foi 

do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 0004836-51.2021.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a ALEXANDER VAN PETERKIN. CPF 297.093.098-62, com endereço à Rua das Avenças, 249, Casa. Cidade Jardim. 
CEP 05674-020, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Sociedade 

§2°, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 27.646,52 

NADA MAIS. 

1ª VARA CÍVEL REGIONAL IX - VILA PRUDENTE - Av.   Sapopemba nº 3740 - Sala
201 - 2º andar - Vi la Diva - CEP 03345-000 - Fone: (11) 3489-4628 - E-mail :
v lp r udente1cv@t jsp. jus.br  -  EDITAL de CITAÇÃO . Prazo : 20 d ias. Proc . nº
1065438-54.2017.8.26.0100. O Dr. LUIZ FERNANDO PINTO ARCURI, MM Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente, Comarca da Capital/
SP, na forma da lei.FAZ SABER a CARLOS COMBINATO (RG 17.835.514-4; CPF
023.385.988-81), que JULIO CÉSAR SILVA  lhe moveuma ação de EXECUÇÃO
para cobrança do débito de R$26.459,14 (julho/2017) a ser atualizadoe acrescido
das cominações legais e contratuais,  dív ida esta representada pelo t í tu lo de
créditoanexo aos autos. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o débito
ou em15 dias OFEREÇA EMBARGOS ou ainda, RECONHECENDO o crédito da
exequente  e  DEPOSITANDO 30% do  va lo r  da  execução,  inc lus ive  cus tas  e
honorár ios, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELA MENSAIS, atual izadas,SOB
PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem parasolução da
dívida, ficando ciente também de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 19/07/2021.

05  e  06/10(06 e 07.10)

ADG Participações S/A.
CNPJ/MF nº 09.068.301/0001-21 - NIRE 35300349377

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Hora/Data/Local: Às 11:00 horas, do dia 30/04/2021, na sua sede social em 
São Paulo/SP. Convocação: Pessoalmente. Presença: Totalidade do Capital 
Social. Mesa: Presidente - Mário Afonso Grunebaum; Secretário - André Gru-
nebaum. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - a) tomar contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações � nancei-
ras; b) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
do. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 
31/12/2020 no valor de R$ 697.047,08, conforme segue: Transferido o valor 
total de R$ 697.047,08 do resultado do exercício em curso, para absorção de 
prejuízos acumulados. Encerramento: Formalidades legais foram devida-
mente arquivadas e registradas na JUCESP 462.485/21-3 em 23/09/2021.

MAG Participações S/A.
CNPJ/MF n° 07.116.770/0001-43 - NIRE 35300322584

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Hora/Data/Local: Às 10hs, em 30/07/2021, na sede social em São Paulo/SP. 
Convocação: Pessoalmente. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: 
Presidente - Mario Afonso Grunebaum; Secretário - André Grunebaum. De-
liberações: “Aprovadas por unanimidade” - a) tomar contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar as demonstrações � nanceiras; b) a desti-
nação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Deliberar 
sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 no 
valor de R$3.516.691,06, conforme segue: constituída Reserva Legal no 
valor de R$175.834,55, e transferido para a conta de dividendos a pagar o 
valor de R$3.340.856,51. Encerramento: Formalidades legais foram devi-
damente arquivadas e registradas na JUCESP nº454.457/21-2 em 21/09/21.

JORNAL
O DIA SP

NAG Participações S/A.
CNPJ/MF n° 07.135.085/0001-64 - NIRE 35300322592

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Hora/Data/Local: Às 10hs, em 30/07/2021, na sede social em São Paulo/
SP. Convocação: Pessoalmente. Presença: Totalidade do Capital Social. 
Mesa: Presidente - Nelson Abrão Grunebaum; Secretário - Eduardo Grune-
baum. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - a) tomar contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações � nanceiras; 
b) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 
31/12/2020 no valor de R$ 2.826.993,11, conforme segue: constituída Reser-
va Legal de R$ 141.349,66, e transferido para a conta dividendos a pagar o 
valor de R$ 2.685.643,45. Encerramento: Formalidades legais foram devida-
mente arquivadas e registradas na JUCESP nº 462.483/21-6 em 23/09/2021.

ERRATA

Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.

CNPJ - 15.517.191/0006-82

Luiz Rafael Lemuchi  - Leiloeiro Oficial - Matricula: 20/315L - Jucepar

www.donhaleiloes.com

Conforme publicação no dia 27/10/2020 no Jornal O Dia SP, faltou incluir o veículo:

Marca: BMW Modelo: X3

Placa: MHV3003

Ano de Fabricação: 2007 Ano Modelo: 2008

Chassi: WBAPC91078WD90192 NORMAL
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1017114-96.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Jose Luiz Carmo Neto, CPF nº 279.045.048-04 que Laticínios Xandô Ltda., ajuizou Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, para recebimento de R$97.268,26 (Set/2018), referente os dois Instrumentos Particulares 
de Confissão de Dívida, assinados e não pago. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, 
reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o 
parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertidos 
de que no caso de revelia 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 17 de setembro de 2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SEVEN COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA E
GESTÃO INTEGRADA DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº
24.064.488/0001-89 e NIRE 35400176687, endereço Avenida Paulista nº 807, cj.2315,
andar 23 - Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310- 300, através de sua presidente em
exercício, Srta. Simone Cristina Leite Vital e dos poderes que lhe são conferidos
pelos artigo 37 de seu Estatuto Social e da Lei nº 5.764/71, pelo presente EDITAL e
na forma de seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus cooperados para a
Assembleia Geral extraordinária, nos termos do artigo 31° do Estatuto Social, que se
realizará na Avenida Paulista nº 807, cj.2315, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310-
300, na cidade de São Paulo/SP, em 20 (vinte) outubro  de 2021, em 1ª convocação
às 18h00, com 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª convocação às 19h00, com
a metade mais um dos associados e em 3ª e última convocação às 20h00, cuja
realização depende do quórum mínimo de 50 (cinquenta) associados, ou no mínimo
20% (vinte por cento) do total dos sócios, prevalecendo o menor número, em
terceira convocação, exigida a presença de no mínimo 4(quatro) sócios, para deliberar
a seguinte ordem do dia: I -  Eleição para o conselho de Administração vice-
Presidente ; II -  Alteração dos artigos nº 32º e 40º do Estatuto social da Cooperativa
; III – Demais assuntos de Interesses dos associados.São Paulo,05 de outubro de
2021. Simone Cristina Leite Vital – Presidente.

Augustus Holding S/A
CNPJ nº 09.334.007/0001-14 - NIRE nº 35.300.352.009

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Julho de 2021
Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Augustus Holding S/A, 
na Rua Líbero Badaró, 377 - 27º andar - conjunto 2704, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas 
representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme lista de presença anexa à ata (Anexo I). Convocação: dispensada 
na forma do artigo 124 parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade. 
Composição da Mesa: Presidente: Nilton Molina; Secretário: Fernando Rodrigues Mota. Ordem do Dia: a) Examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social; c) Deliberar sobre a destinação do excedente das reservas de lucros; d) Fixar a 
remuneração anual global dos administradores. Deliberação: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: a) Aprovado o 
Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que foram enviados aos acionistas em 31 de março de 2021, que foram 
publicados nos jornais “O Dia”, na página de nº 6 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” - Diário Empresarial, na página de 
nº 15, ambas no dia 17 de Julho de 2021. b) Aprovada a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, no valor de R$ 17.208.010,79 (dezessete milhões e duzentos e oito mil e dez reais e setenta e nove centavos), 
conforme segue: i) Reserva Legal: R$ 860.400,54 (oitocentos e sessenta mil e quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos); 
ii) Retenção de parcela do Lucro Líquido no valor de R$ 12.260.707,69 (doze milhões e duzentos e sessenta mil e setecentos e sete 
reais e sessenta e nove centavos), para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão para Dividendos mínimos 
obrigatórios para Reserva de Retenção de Lucros, passando o saldo a ser de R$ 4.086.902,56 (quatro milhões e oitenta e seis mil 
e novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos); c) Aprovada a destinação parcial do saldo excedente de reserva de lucros 
constituídos no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 30.620.454,27 (trinta milhões e seiscentos e vinte 
mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) para aumento de capital. d) A remuneração anual global da 
Diretoria no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se 
refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas. Declaramos para os devidos fins que a 
presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de Julho 2021. Nilton Molina - Presidente da Mesa; Fernando 
Rodrigues Mota - Secretário. JUCESP nº 454.840/21-4 em 21/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Augustus Participações S/A
CNPJ nº 51.548.691/0001-01 - NIRE nº 35.300.003.535

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Julho 2021
Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Augustus Participações S/A, 
na Rua Líbero Badaró, 377 - 27º andar - conjunto 2704 parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: compareceram, 
identificaram-se e assinaram o livro de Presença os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital votante. Convocação: 
dispensada na forma do artigo 124 parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade. 
Composição da Mesa: Presidente: o acionista Nilton Molina; Secretária: a acionista Sara Molina. Ordem do Dia: a) Examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberar sobre a destinação 
do resultado do exercício social; c) Fixar a remuneração anual global dos administradores. Deliberações: Foram aprovados por 
unanimidade dos presentes: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e demais 
Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que foram enviados aos acionistas em 
31 de março de 2021 e foram publicadas no jornal “O Dia SP”, na página de nº 5 e no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo - Diário 
Empresarial”, na página de nº 12; ambas no dia 17 de julho de 2021; b) Aprovada a destinação do lucro apurado no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 20.071.239,98 (vinte milhões e setenta e um mil e duzentos e trinta e nove reais 
e noventa e oito centavos), conforme segue: i) Reserva Legal: R$ 1.003.562,00 (um milhão e três mil e quinhentos e sessenta e dois reais); 
ii) Retenção de parcela do Lucro Líquido no valor de R$ 14.300.758,49 (quatorze milhões e trezentos mil e setecentos e cinquenta e oito 
reais e quarenta e nove centavos), para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão para Dividendos mínimos 
obrigatórios para a Reserva de Retenção de Lucros passando o saldo a ser de R$ 4.766.919,49 (quatro milhões e setecentos e sessenta 
e seis mil e novecentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos); c) A remuneração anual global da Diretoria, no valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta 
Assembleia, lavrando-se a presente no livro próprio que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretária, e pelos demais 
acionistas presentes. São Paulo, 26 de julho 2021 - a) Presidente: Nilton Molina, Secretária: Sara Molina. Acionistas: Nilton Molina; Sara 
Molina, Helder Molina e Mônica Molina. Declaramos para os devidos fins que, a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. São 
Paulo, 26 de julho de 2021. Nilton Molina - Presidente da Mesa; Sara Molina - Secretária. JUCESP nº 454.839/21-2 em 21/09/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº 09.367.702/0001-82 - NIRE 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de outubro de 2021, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 
222, Bloco B, 4º andar - parte, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-065. 2. PRESENÇA: Acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da 
Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença das Acionistas 
detentoras da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. 
MESA: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre a redução do capital social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas detentoras da totalidade do 
capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade e sem reservas, deliberaram: 6.1. 
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. 
Aprovar a redução do capital social da Companhia, por ser excessivo em relação às atividades constantes em seu 
objeto social, em conformidade com o disposto no artigo 173 da LSA, no montante de até R$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais), mediante a devolução do referido valor aos acionistas, com pagamento em moeda 
corrente, bens e/ou direitos, conforme vier a ser decidido na Assembleia Geral Extraordinária que confi rmar a 
redução do capital social, após cumprimento do prazo de oposição de credores; 6.3. Consignar que, em decorrência 
da deliberação acima, o capital social da Companhia passará de R$5.368.055.285,17 (cinco bilhões, trezentos e 
sessenta e oito milhões, cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) para até o valor 
mínimo de R$ 4.868.055.285,17 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões, cinquenta e cinco mil, 
duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), valor esse a ser confi rmado na Assembleia Geral 
Extraordinária que deliberar sobre o assunto, após cumprimento do prazo de oposição de credores; e 6.4. Autorizar 
a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora 
aprovadas, incluindo, mas não se limitando à publicação da presente ata para cumprimento do disposto no artigo 
174 da LSA. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a 
presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será 
assinada digitalmente, de acordo com previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do 
artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 04 de 
outubro de 2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, 
Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, pelo Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifi co que a presente ata é cópia fi el 
do original lavrado em livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado 
digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil.

Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A.
CNPJ: 14.748.851/0001-21

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO Notas explicativas 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 29.451 45.390
Contas a receber de clientes 8 51.427 45.187
Estoques  955 1.137
Impostos a recuperar  4.121 5.245
Outras contas a receber  855 5.973
Adiantamento a fornecedores  5 -

Total do ativo circulante  86.814 102.932
Não Circulante
Realizável a longo prazo:

Ativo fi scal diferido 14 637 2.278
Depósitos judiciais  719 727
  1.356 3.005
Imobilizado 9 1.776 1.068
Intangível  1 1

  1.777 1.069
Total do ativo não circulante  3.133 4.074
Total do Ativo  89.947 107.006

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

 Notas
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativas 2018 2017
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar 10 8.834 19.690
Salários, benefícios e encargos sociais 11 21.641 30.267
Impostos, taxas e contribuições 12 7.755 11.176
Imposto de renda e contribuição social  - 358
Dividendos a pagar 13 7.937 11.388

Total do passivo circulante  46.167 72.879
Não Circulante

Provisões para contingências 16 7.949 14.069
Total do passivo não circulante  7.949 14.069
Patrimônio Líquido 17

Capital social  1.000 1.000
Reservas de lucros  34.831 19.058

Total do patrimônio líquido  35.831 20.058

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  89.947 107.006

 Notas explicativas 2018 2017
Receita Operacional Bruta 18 398.282 536.556

Impostos incidentes 
 sobre serviços prestados 18 (56.757) (76.459)

Receita Operacional Líquida  341.525 460.097
Custo dos serviços prestados 19 (270.369) (318.186)

Lucro Bruto  71.156 141.911
Receitas e Despesas Operacionais

Despesas comerciais  (1.376) (1.497)
Despesas administrativas 20 (46.961) (61.424)
Outras receitas (despesas) 
 operacionais, líquidas  637 (8.676)

Receitas e Despesas Operacionais Líquidas  (47.700) (71.597)
Lucro antes das Receitas
  e Despesas Financeiras  23.456 70.314
Receitas e Despesas Financeiras

Receitas fi nanceiras 21 4.589 6.763
Despesas fi nanceiras 21 (725) (15.583)

Resultado Financeiro Líquido  3.864 (8.820)
Lucro antes do Imposto de 
 Renda e Contribuição Social  27.320 61.494
Imposto de Renda e Contribuição Social

Corrente 14 (7.357) (22.569)
Diferido 14 (1.641) 2.463

Lucro Líquido do Exercício  18.322 41.388
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

 2018 2017
Lucro líquido do exercício 18.322 41.388

Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 640 879
Baixa de imobilizado e intangível 103 44
Provisão para contingências (4.382) 7.607
Imposto de renda e contribuição 
 social correntes e diferidos 8.998 20.106

Aumento/(redução) nos ativos operacionais:
Contas a receber (6.242) (1.254)
Impostos a recuperar 1.124 (1.966)
Estoques 182 386
Outros créditos 5.118 (3.842)
Depósitos judiciais 143 (533)
Adiantamento a fornecedores (5) 6

Aumento/(redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores e outras contas a pagar (10.856) 5.420
Salários, benefícios e encargos sociais (8.626) 2.506
Impostos, taxas e contribuições (3.421) (139)
Pagamento de contingências (1.871) (966)

Caixa gerado pelas/aplicado 
 nas atividades operacionais (773) 69.642

Impostos pagos sobre o lucro (7.715) (24.365)
Caixa líquido gerado pelas/aplicado 
 nas atividades operacionais (8.488) 45.277
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de imobilizado (1.450) (334)
Adição de intangível (1) (2)

Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimento (1.451) (336)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Dividendos pagos (6.000) (48.858)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de fi nanciamento (6.000) (48.858)
Redução Líquida do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (15.939) (3.917)

Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício 45.390 49.307
Caixas e equivalentes de caixa no fi m do exercício 29.451 45.390

Variação líquida do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (15.939) (3.917)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2018 2017
Lucro líquido do exercício 18.322 41.388

Total do Resultado abrangente 18.322 41.388
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

   Reserva de lucros
 Capital Reserva Reserva de Reserva Lucros Patrimônio
 social legal retenção de lucros contingencial acumulados líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 1.000 200 - 18.858 - 20.058

Lucro líquido do exercício - - - - 41.388 41.388
Dividendos distribuídos - - - - (41.388) (41.388)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 1.000 200 - 18.858 - 20.058
Lucro líquido do exercício - - - - 18.322 18.322
Dividendos distribuídos - - - - (2.549) (2.549)
Reserva de lucros - - 7.647 - (7.647) -
Reserva de contingência - - - 8.126 (8.126) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 1.000 200 7.647 26.984 - 35.831
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. (“Com-
panhia”) foi constituída em 10 de novembro de 2011 originalmente com a 
razão social São Paulo Engenharia Ambiental S.A e tem por objeto social, 
a prestação de serviços indivisíveis de conservação e limpeza pública dos 
bens de uso comum, varrição, capina e asseio de vias e logradouros públi-
cos. Conforme a AGE de 10 de janeiro de 2012, a razão social passou a ser 
Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. A Companhia é uma sociedade anô-
nima de capital fechado, com duração por prazo indeterminado, tendo como 
acionistas a Revita Engenharia S.A., detentora de 51% das ações, Vital En-
genharia Ambiental S.A., detentora de 40% das ações, e Paulitec Constru-
ções Ltda., detentora de 9% das ações. Em 14 de dezembro de 2017, a Com-
panhia e a Prefeitura de São Paulo formalizaram o encerramento do Con-
trato Público 073/SES/2011 da Prefeitura do Município de São Paulo. Esse 
contrato foi inicialmente fi rmado em 16 de dezembro de 2011. Em 15 de 
dezembro de 2017, a Companhia fi rmou o contrato 17/SMPR/COGEL/2017 
de prestação de serviços em caráter emergencial junto a Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo para prestação de serviços correspondente ao Agru-
pamento Noroeste, no referido município, conforme descrito na lei munici-
pal nº 13.478 de 30 de dezembro de 2002. O prazo de vigência será de 180 
(cento e oitenta) dias corridos a partir de 16 de dezembro de 2017. Em 12 
de julho de 2018, a Companhia fi rmou o contrato 14/DGS/2018 de presta-
ção de serviços em caráter emergencial junto a Prefeitura do Município de 
São Paulo para prestação de serviços correspondente ao Agrupamento No-
roeste, no referido município, conforme descrito na lei municipal nº 13.478 
de 30 de dezembro de 2002. O prazo de vigência será de 180 (cento e oi-
tenta) dias corridos a partir de 13 de julho de 2018. Em 10 de dezembro de 
2018, a Companhia fi rmou o contrato 29/AMLURB/2018 de prestação de 
serviços em caráter emergencial junto a Prefeitura do Município de São 
Paulo para prestação de serviços correspondente ao Agrupamento Noroes-
te, no referido município, conforme descrito na lei municipal nº 13.478 de 
30 de dezembro de 2002. O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) 
dias corridos a partir de 11 de dezembro de 2018. Como parte do plano de 
continuidade operacional, em 2018, as sócias da Companhia participaram, 
individualmente, do processo de licitação para Concessão Pública referen-
te à prestação de serviços de limpeza urbana, cujo edital foi elaborado pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, e ao fi nal do processo licitatório caso 
alguma ou todas saiam vencedoras desta licitação, a Companhia encerra-
rá suas atividades transferindo o máximo de colaboradores para as empre-
sas do mesmo grupo econômico que forem executar o novo contrato e ven-
dendo a maioria dos seus ativos imobilizados pelo seu valor residual na 
data do encerramento. Ademais, a Companhia faz periodicamente um tra-
balho de monitoramento do seu fl uxo de caixa e observa que para os pró-
ximos 180 dias, os recursos gerados pela operação somados aos que es-
tão em caixa atualmente serão sufi cientes para honrar com suas obriga-
ções. Para a multa incidente sobre o saldo de FGTS dos colaboradores a 
serem desligados sem justa causa no término do contrato, há uma reserva 
para contingências no valor de R$ 26.984. 2. Base de preparação: As de-
monstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 3. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Estas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arre-
dondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra for-
ma. 4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas de-
monstrações fi nanceiras, a Administração utilizou estimativas e premissas 
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores 
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. 5. Base de mensuração: As demons-
trações fi nanceiras da Companhia foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção dos instrumentos fi nanceiros não-derivativos desig-
nados pelo valor justo por meio do resultado, que são mensurados pelo va-
lor justo. 6. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as po-
líticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exer-
cícios apresentados nestas demonstrações fi nanceiras. a. Mudanças de 
políticas contábeis: A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 
e CPC 48/IFRS 9 a partir de 1º de janeiro de 2018. Devido aos métodos de 
transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas normas, as in-
formações comparativas das demonstrações fi nanceiras não foram reapre-
sentadas para refl etir os requerimentos das novas normas, exceto pela apre-
sentação separada de redução ao valor recuperável de contas a receber e 
ativos contratuais. (i) Adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com 
Cliente: O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar 
se e quando uma receita é reconhecida e por quanto a receita é mensura-
da. Ele substituiu o CPC 30 - Receitas, o CPC 17 - Contratos de Construção 
e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47, a receita é reco-
nhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determi-
nar o momento da transferência de controle, em um momento específi co 
no tempo ou ao longo do tempo, requer julgamento, julgamento este que 
não sofreu mudanças com a transição para nova norma, entretanto a divul-
gação da receita sofreu alterações dada a necessidade de abertura de cada 
obrigação de desempenho, conforme requirido. A adoção do CPC 47 não 
gerou impactos no balanço patrimonial, demonstrações de resultado e fl u-
xos de caixa. Tendo em vista que os impactos da adoção inicial não altera-
ram a mensuração e reconhecimento das receitas de contratos em relação 
a norma anterior, a informação apresentada para 2017 não foi reapresen-
tada, bem como não há efeitos cumulativos a serem aplicados em 1º de ja-
neiro de 2018 devido à adoção inicial. (ii) Adoção do CPC 48 - Instru-
mentos Financeiros: O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhe-
cer e mensurar ativos fi nanceiros, passivos fi nanceiros e alguns contratos 
de compra ou venda de itens não fi nanceiros. Esta norma substitui o CPC 
38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 
substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ do CPC 38 por um modelo de ‘per-
das de crédito esperadas’. O novo modelo de redução ao valor recuperável 
aplica-se aos ativos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado, ativos de 
contratos e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a in-
vestimentos em instrumentos patrimoniais. Espera-se que as perdas por 
redução ao valor recuperável de ativos incluídos no escopo do modelo de 
redução ao valor recuperável do CPC 48 aumentem e tornem-se mais vo-
láteis. b. Imobilizado: Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo cus-
to histórico de aquisição ou custo de construção, menos a depreciação acu-
mulada e provisão de perda pelo valor recuperável (impairment). Quando 
partes signifi cativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, 
elas são registradas como itens separados (componentes principais) de 
imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imo-
bilizado são reconhecidos no resultado. Custos subsequentes são capitali-
zados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros asso-
ciados com os gastos serão auferidos pela Companhia. A depreciação é 
calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus 
valores residuais estimados. Os valores depreciáveis da Companhia foram 
registrados de forma sistemática ao longo do prazo do contrato. c. Provi-
sões: Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Com-
panhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. d. Imposto de renda e contri-
buição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício 
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para 
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social so-
bre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fi scais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. e. Receita 
de contrato com cliente: A receita deve ser reconhecida quando for pro-
vável que benefícios econômicos futuros fl uam para a entidade e esses be-
nefícios possam ser confi avelmente mensurados. O momento da transfe-
rência dos riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais 
do contrato de prestação de serviços;. Receita de serviços prestados - 
Resíduos: As receitas com transações relacionadas à prestação de servi-
ços de limpeza pública, coleta, tratamento de resíduos são reconhecidas 
com base em medições do trabalho executado, e a liberação dos recursos 
para quitação dos serviços prestados se dá após aprovação do contratan-
te. As receitas referentes ao contrato de prestação de serviço com a Pre-
feitura do Município de São Paulo são reconhecidas de acordo com o regi-
me de competência, com base no valor mensal fi xo estabelecido em con-
trato. f. Receitas fi nanceiras e despesas fi nanceiras: As receitas fi -
nanceiras compreendem receitas de juros sobre aplicações fi nanceiras, ju-
ros recebidos e descontos obtidos. As despesas fi nanceiras compreendem, 
despesas bancárias, descontos concedidos. A receita de juros e a despesa 
de juros são reconhecidas no resultado, por meio do método dos juros efe-
tivos. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o 
custo e o valor realizável líquido. O custo do estoque é avaliado pelo custo 
médio de aquisição, ajustados, quando necessário, por provisão para redu-
ção aos seus valores justos. O valor realizável líquido é o preço estimado 
da prestação de serviço no curso normal dos negócios, deduzido dos cus-
tos estimados de conclusão e despesas estimadas necessárias para efe-
tuar a prestação de serviço. 7. Caixa e equivalentes de caixa: São com-
postos como seguem: 2018 2017
Caixa 11 11
Bancos 77 132
Aplicações fi nanceiras 29.363 45.247
Total 29.451 45.390
As aplicações fi nanceiras referem-se, principalmente, a certifi cados de de-
pósito bancário, de liquidez imediata e remuneração atrelada à variação do 
CDI em média de 98,00% (86,17% em 2017), não excedendo os seus res-
pectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de mudança sig-
nifi cativa de valor.

8. Contas a receber: São compostos como seguem:
 2018 2017
Clientes Públicos:

Faturas de serviços prestados 51.427 45.186
Partes relacionadas - 1

Total das contas a receber 51.427 45.187
Para o cálculo da provisão para crédito de liquidação duvidosa é feita uma 
avaliação de riscos dos créditos. Para o exercício de 2018, não houve a ne-
cessidade de constituição da referida provisão. O aging list das contas a re-
ceber é composto como segue: 2018 2017
Valores a vencer 51.427 45.187
Total 51.427 45.187
9. Imobilizado: O saldo é composto como segue:
   2018  2017
 Taxa  Depre-
 anual - % Custo ciação Líquido Líquido
Benfeitorias em 
 bens de terceiros 33% 3.242 (3.242) - -
Máquinas 
 e equipamentos 10% a 33% 4.673 (3.524) 1.149 594
Móveis, utensílios e outros 10% 730 (597) 133 172
Equipamentos de informática 20% 880 (639) 241 73
Veículos e equipamentos 20% 744 (491) 253 229
  10.269 (8.493) 1.776 1.068
As mutações do imobilizado estão demonstradas conforme seguem:
  Aqui-   Aqui-
Custo: 2016 sição Baixa 2017 sição Baixa 2018
Benfeitorias em bens 
 de terceiros 3.598 - (356) 3.242 - - 3.242
Máquinas 
 e equipamentos 10.980 159 (7.260) 3.879 1.040 (246) 4.673
Móveis, utensílios e outros 653 119 (46) 726 30 (26) 730
Equipamentos 
 de informática 1.101 56 (417) 740 258 (119) 879
Veículos e equipamentos 636 - (13) 623 122 - 745
 16.968 334 (8.092) 9.210 1.450 (391) 10.269
Depreciação:
Benfeitorias em bens 
 de terceiros (3.598) - 356 (3.242) - - (3.242)
Máquinas
 e equipamentos (9.943) (572) 7.230 (3.285) (403) 163 (3.525)
Móveis, utensílios 
 e outros (474) (119) 39 (554) (66) 23 (597)
Equipamentos 
 de informática (1.003) (74) 410 (667) (73) 102 (638)
Veículos e equipamentos (328) (79) 13 (394) (97) - (491)
 (15.346) (844) 8.048 (8.142) (639) 288 (8.493)
Imobilizado, líquido 1.622 (510) (44) 1.068 811 (103) 1.776
Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras 
de caixa (Teste de Impairment): Em 2018, a Administração avaliou com 
base em fontes de informações externas e internas e não identifi cou qual-
quer indicação de que seus ativos estariam registrados por valor superior 
ao seu valor recuperável. 10. Fornecedores e outras contas a pagar: O 
saldo é composto como segue: 2018 2017
Fornecedores 7.459 11.994
Partes relacionadas 1.366 7.692
Outras contas a pagar 9 4
 8.834 19.690
11. Salários, benefícios e encargos sociais: O saldo é composto como 
segue: 2018 2017
Salários 4.772 6.687
Encargos trabalhistas 3.214 4.443
Férias 11.682 15.929
Participação nos resultados 1.973 3.208
Total 21.641 30.267
12. Impostos, taxas e contribuições a recolher: O saldo é composto 
como segue: 2018 2017
ISS sobre vendas 2.447 2.031
PIS sobre vendas 868 1.485
Cofi ns sobre vendas 4.000 6.845
Imposto de Renda retido na fonte 259 407
Outros 181 408
Total 7.755 11.176
13. Dividendos a pagar: O saldo é composto como segue:
 2018 2017
Revita Engenharia S.A. 4.048 5.808
Vital Engenharia Ambiental S.A 3.175 4.555
Paulitec Construções Ltda 714 1.025
Total 7.937 11.388
14. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos ativos e passivos foram calculados e registra-
dos, em 31 de dezembro de 2018, como seguem: 2018 2017
Diferenças temporárias:
Provisões contingenciais 9.149 15.402
Provisão participação resultados 1.973 3.208
Lucros não realizados sobre contas 
 a receber de clientes públicos (9.248) (11.911)
Base total fi nal 1.874 6.699
Alíquota % 34 34
Imposto de renda 
 e contribuição social diferidos líquido 637 2.278
Imposto de renda 
 e contribuição social diferidos ativos 3.781 6.328
Imposto de renda 
 e contribuição social diferidos passivos (3.144) (4.050)
A reconciliação da provisão para imposto de renda e contribuição social, 
tendo como base as alíquotas vigentes e o débito efetivo reconhecido no 
resultado, é como segue: 2018 2017
Lucro antes do Imposto de Renda 
 e da contribuição social 27.320 61.494
Alíquotas - % 34 34
 (9.289) (20.908)
Efeito do Imposto de Renda e da contribuição social sobre:
Brindes e Multas Indedutíveis (9) (32)
Provisão para gratifi cação, bônus e doações (78) (226)
Incentivos fi scais - 1.060
Outros 378 -
Despesa de Imposto de Renda 
 e contribuição social efetivos (8.998) (20.106)
Despesa de Imposto de Renda 
 e contribuição social correntes (7.357) (22.569)
Despesa de Imposto de Renda 
 e contribuição social diferidos (1.641) 2.463
 (8.998) (20.106)
Alíquota efetiva 33% 33%
15. Partes relacionadas: Os saldos a receber e a pagar e as transações 
com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 são de-
monstrados a seguir:
 Saldo de Saldo de Receitas
 contas a receber contas a pagar (Despesas)
Empresa 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Prestação de serviços:
Solví Participação S.A. - - 262 293 (3.244) (3.419)
SBC Valorização 
 de Resíduos S.A. - 1 - - - -
Vital Engenharia 
 Ambiental S.A. - - - 2.946 (6.048) (26.413)
Paulitec Construções Ltda. - - - 2.660 (21.051) (21.832)
Revita Engenharia S.A. - - 289 981 (4.638) (16.508)
Logística Ambiental 
 de São Paulo S.A. - - 52 - (270) -
Vega Valorização 
 de Resíduos S.A - - 763 812 (8.673) (9.476)
Outros - - - - 30 -
Total circulante - 1 1.366 7.692 (43.894) (77.648)
As transações entre partes relacionadas incluem prestação de serviços per-
tinentes à atividade operacional das empresas, cujos preços e condições 
comerciais são estabelecidos entre as partes. O saldo a pagar para a Revi-
ta Engenharia S.A. e Vega Valorização de Resíduos S.A., refere-se princi-
palmente a aluguel de veículos e equipamentos. Remuneração de pes-
soal-chave da administração: Durante o exercício fi ndo em 31 de de-
zembro de 2018 a remuneração dos administradores totalizou R$2.766 
(R$3.158 em 31 de dezembro de 2017). A remuneração dos administrado-
res abrange basicamente os salários e benefícios pagos. 16. Provisão para 
contingências: A Companhia, no curso normal de suas atividades está 
sujeita a processos judiciais de naturezas tributária, trabalhista e cível. A 
Administração, apoiada em informações de seus assessores jurídicos e, 
quando aplicável, fundamentada em pareceres específi cos emitidos por es-
pecialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamen-
to e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para con-
tingências.

 Cíveis Trabalhistas Total
Saldo em 31/12/2016 3.097 5.119 8.216
Reversão depósitos judiciais relacionados 
 aos processos provisionados - 2017 - 545 545
Adições 3.109 4.498 7.607
Reversões (2) (964) (966)
Depósitos judiciais relacionados 
 aos processos provisionados - (1.333) (1.333)
Saldo em 31/12/2017 6.204 7.865 14.069
Reversão depósitos judiciais relacionados 
 aos processos provisionados - 2018 - 1.333 1.333
Adições 292 2.806 3.098
Reversões (5.691) (3.660) (9.351)
Depósitos judiciais relacionados 
 aos processos provisionados - (1.200) (1.200)
Saldo em 31/12/2018 805 7.144 7.949
A companhia Inova teve um montante total de R$1.871 de processos pa-
gos em 2018. A Administração da Companhia e seus assessores legais en-
tendem que o desfecho desses processos não terá impacto signifi cativo em 
sua posição patrimonial e fi nanceira e no resultado de suas operações. Em 
2018, além das demandas provisionadas devido à estimativa de perdas pro-
váveis, o montante correspondente a outros processos movidos contra a 
Companhia com prognóstico estimado de perdas possíveis totaliza R$1.797 
(R$6.698 em 2017) referentes a processos trabalhistas. 17. Patrimônio lí-
quido: a. Capital social: O capital subscrito e integralizado em 31 de de-
zembro de 2018 é de R$1.000, dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias no-
minativas e sem valor nominal. b. Dividendos: A distribuição de dividen-
dos para acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas de-
monstrações fi nanceiras ao fi nal do exercício, com base no estatuto social 
da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral. (i) Cálculo da dis-
tribuição de dividendos: A Companhia efetuou a distribuição dos divi-
dendos no montante de R$2.549 apurado no exercício de 2018 (R$ 41.388 
em 2017), conforme movimentação abaixo: 2018 2017
Lucro líquido do exercício 18.322 41.388
(-) Destinação da reserva para contingência (8.126) -
(=) Base para distribuição dos dividendos 10.196 41.388
(x) Percentual mínimo 
 de distribuição conforme estatuto social 25% 40%
(=) Dividendos mínimos obrigatórios 2.549 16.555
(+) Dividendos adicionais - 24.833
(=) Total dos dividendos distribuídos no exercício 2.549 41.388
(ii) Movimentação dos dividendos a pagar durante o exercício
Dividendos a pagar em 31/12/2017 11.388
(-) Pagamento de dividendos em 2018 (6.000)
(+) Dividendos distribuídos em 2018 2.549
Dividendos a pagar em 31/12/2018 7.937
c. Reserva legal: Constituída pela Companhia em exercícios anteriores 
já corresponde ao limite máximo estabelecido pela Lei 6.404/76. Desta for-
ma a Companhia não destinou nenhuma parcela do lucro do exercício para 
esta reserva. d. Reserva para contingências: A Companhia mantem a 
reserva especial para contingências no montante acumulado de R$26.984 
(R$18.858 em 2017). Tal reserva visa destinar parte do lucro auferido do 
contrato de prestação de serviços junto à Prefeitura Municipal de São Pau-
lo (PMSP) para custear a multa incidente sobre o saldo de FGTS dos cola-
boradores a serem desligados sem justa causa ao término do contrato de 
prestação de serviços em 2018. 18. Receita operacional líquida
 2018 2017
Venda bruta de serviços: Clientes públicos 398.282 536.556
Impostos incidentes sobre serviços: (56.757) (76.459)
ISS (19.915) (26.828)
PIS (6.572) (8.853)
COFINS (30.270) (40.778)
Receita operacional líquida 341.525 460.097
19. Custos dos serviços prestados 2018 2017
Salários e Encargos (187.131) (220.338)
Aluguel (54.208) (65.987)
Depreciações (517) (678)
Materiais aplicados nos serviços (22.759) (26.191)
Créditos fi scais 12.807 15.380
Serviços de terceiros (16.657) (17.882)
Outros custos de produção (1.904) (2.490)
 (270.369) (318.186)
20. Despesas gerais e administrativas 2018 2017
Remuneração direta mão de obra (8.516) (8.781)
INSS (1.462) (1.652)
FGTS (393) (451)
Benefícios (1.647) (1.849)
Aluguéis (4.216) (4.576)
Depreciação (124) (201)
Materiais (516) (784)
Fretes e carretos (36) -
Serviços de Terceiros (15.324) (22.298)
Tributos, seguros e contribuições (1.925) (1.764)
Viagens e Estadias (200) (166)
Indenizações (2) -
Reembolso de despesas 
 de serviços compartilhados CSC (7.999) (14.081)
Outros  (4.601) (4.821)
Total (46.961) (61.424)
21. Receitas e despesas fi nanceiras 2018 2017
Receitas fi nanceiras: 4.589 6.763
Rendimentos sobre aplicações fi nanceiras 2.172 4.693
Juros recebidos e descontos obtidos 2.417 2.070
Despesas fi nanceiras: (725) (15.583)
Despesas bancárias (20) (18)
Despesas com juros e descontos concedidos (666) (13.546)
Despesas multas e moras fi nanceiras (20) (1.957)
Tributos sobre movimentações fi nanceiras (19) (62)
Total 3.864 (8.820)
22. Cobertura de seguros: Durante o contrato de prestação de serviços 
junto ao Contratante, compete à Companhia manter as seguintes cobertu-
ras de seguros, conforme prazos previstos: seguro de danos materiais para 
danos relativos à propriedade, que cobre todos os bens utilizados na pres-
tação de serviço e seguro de responsabilidade civil, cobrindo a Companhia 
e o Contratante pelos montantes que possam ser responsabilizados a títu-
lo de danos, indenizações, custas processuais e outros resultantes do de-
senvolvimento das atividades pertinentes à concessão. As apólices contra-
tadas pela Companhia oferecem as seguintes coberturas: • Riscos opera-
cionais: R$10.000; • Danos materiais: R$17.515; e • Responsabilidade ci-
vil: R$5.500. 23. Eventos Subsequentes: A companhia está participando 
do processo licitatório em vigor relativo a prestação de limpeza pública ur-
bana no município de São Paulo, existindo assim, a possibilidade de aufe-
rir a concessão deste serviço, o contrato emergencial vigente, não permite 
renovação, mas caso o processo de licitação em vigor não seja concluído 
em até 30 dias antes do término do contrato atual, existe a possibilidade 
de novo contrato emergencial.

A Diretoria Marcio Aparecido Utrila - Contador - CRC 1SP235229/O-2

“As demonstrações fi nanceiras e as Notas Explicativas 
em sua íntegra, juntamente com o parecer, encontram-se à disposição na sede da Companhia

CONCESSIONÁRIA DO
BLOCO CENTRAL S.A.

CNPJ nº 42.206.269/0001-79 - NIRE nº 3530057028-6

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2021 -

ÀS 10:30 HORAS
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

JUCESP - Certifi co o registro sob nº 462.477/21-6 em 

01.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

San Giovanni Participações S.A. - NIRE 35300542681 - CNPJ/MF nº 20.845.448/0001-13
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 12.08.2021

Data, Hora, Local: 12.08.2021, às 10:30hs, na sede, Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 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 Ba-
lanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2020, pu-
blicados no dia 31.07.2021, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, e no jornal “O Dia SP”. Os acionistas decla-
ram 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) O resulta-
do do exercício fi ndo em 31.03.2020, no valor de R$ 140.991.971,02, acrescido dos valores de R$ 939.501,07 de-
corrente da realização de mais-valia de deemed cost de investidas e de R$ 458,70 decorrente de ajuste de exercí-
cio anterior refl exo, diminuído de R$ 27.407.900,12 decorrente de constituição de reserva de incentivos fi scais re-
fl exa, e terá a seguinte destinação: (a) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 50.488.391,96, (b) Reserva 
Legal no valor de R$ 7.049.598,55, (c) Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$ 
14.988.679,01, (d) Ratifi cação de dividendos adicionais de exercício anterior no valor de R$ 20.236.285,73, (e) Ra-
tifi cação do pagamento de juros sobre o capital próprio, aprovados em ata própria, no valor de R$ 21.761.075,42. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.08.2021. Acionistas presentes: João Guilherme Sabino Ometto, 
Giovanna Mirone Ometto, Adriana Mirone Ometto, José Carlos Mirone Ometto, Daniela Ometto Ribeiro, Guilherme 
Fontes Ribeiro. JUCESP nº 465.275/21-7 em 27.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Efege Participações S/A.
CNPJ/MF n° 09.068.389/0001-81 - NIRE 35300349385

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Hora/Data/Local: Às 11:00 horas, do dia 30/04/2021, na sua sede social em 
São Paulo/SP. Convocação: Pessoalmente. Presença: Totalidade do Capital 
Social. Mesa: Presidente - Nelson Abrão Grunebaum; Secretário - Eduardo 
Grunebaum. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - a) tomar con-
tas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações � nan-
ceiras; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distri-
buição de dividendo. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 
encerrado em 31/12/2020 no valor de R$ 696.525,08, conforme segue: foi 
transferido o valor total do resultado de R$ 696.525,08 para a conta de 
Prejuízos Acumulados. Encerramento: Formalidades legais foram devida-
mente arquivadas e registradas na JUCESP n° 462.484/21-0 em 23/09/2021.

F. Mota Participações S/A
CNPJ nº 55.663.710/0001-93 - NIRE nº 35.300.364.082

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Julho de 2021
Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da F. Mota Participações S/A, na Rua 
Líbero Badaró, 377 - 27º andar - conjunto 2704 parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando 100% 
(cem por cento) do capital social, conforme lista de presença anexa à ata (Anexo I). Convocação: dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 
4º da Lei nº 6.404/76, considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade. Composição da Mesa: Presidente: Fernando 
Rodrigues Mota; Secretário: a acionista Maria de Lourdes Gomes Mota. Ordem do Dia: a) Examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social; 
c) Fixar a remuneração anual global dos administradores. Deliberação: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: a) Aprovado o Relatório 
da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020, que foram enviados aos acionistas em 31 de março de 2021, que foram publicados nos jornais “O Dia SP”, na página de 
nº 05 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” - Diário Empresarial, na página de nº 11, ambas no dia 17 de julho 2021. b) Aprovada a destinação 
do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 4.987.218,06 (quatro milhões e novecentos e oitenta 
e sete mil e duzentos e dezoito reais e seis centavos), conforme segue: i) Reserva Legal: R$ 249.360,90 (duzentos e quarenta e nove mil e trezentos 
e sessenta reais e noventa centavos); ii) Retenção de parcela do Lucro líquido no valor de R$ 3.553.392,87 (três milhões e quinhentos e cinquenta 
e três mil e trezentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão para 
Dividendos mínimos obrigatórios para Reserva de Retenção de Lucros, passando o saldo a ser de R$ 1.184.464,29 (um milhão e cento e oitenta e 
quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos); c) A remuneração anual global da Diretoria, no valor de R$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada 
pela unanimidade dos acionistas. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de julho 
de 2021. Fernando Rodrigues Mota - Presidente da Mesa; Maria de Lourdes Gomes Mota - Secretário. JUCESP nº 454.735/21-2 em 
21/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Votorantim Cimentos S.A.
CNPJ/ME nº 01.637.895/0001-32 - NIRE 35.3.0037055.4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Outubro de 2021
1. Data, Horário e Local:  Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2021, às 14:30 horas, na sede 
social da Votorantim Cimentos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996 
- 12º andar - Conjunto 122, Vila Olímpia, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-006.  
2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”). 3. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Composição da 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Antonio dos Santos Pretti e secretariados pela 
Sra. Mariangela Daniele Maruishi Bartz, conforme disposto no artigo 15 do Estatuto Social da 
Companhia. 5. Ordem do Dia: Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos e 
solicitou a leitura da Ordem do Dia, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da redução nominal 
do capital social da Companhia e a consequente alteração do artigo 5º do seu Estatuto Social.  
6. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata desta assembleia geral 
em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. 
Após, examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, sujeito às aprovações regulatórias 
necessárias, aprovar a redução do capital social da Companhia no montante de R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais), por julgá-lo excessivo, com o cancelamento de 9.322.380 (nove milhões, 
trezentas e vinte e duas mil trezentas e oitenta) ações ordinárias, com restituição, de forma 
desproporcional, exclusivamente à acionista Votorantim S.A., de parte do valor das ações de emissão 
da Companhia, mediante a entrega de bens e direitos do seu ativo, inclusive disponibilidade de caixa, 
passando, dessa forma, o capital social da Companhia de R$ 7.723.353.218,99 (sete bilhões, 
setecentos e vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e três mil duzentos e dezoito reais e noventa 
e nove centavos), dividido em 9.534.936.590 (nove bilhões, quinhentos e trinta e quatro milhões, 
novecentas e trinta e seis mil quinhentas e noventa) ações, sendo 9.234.365.162 (nove bilhões, 
duzentos e trinta e quatro milhões, trezentas e sessenta e cinco mil cento e sessenta e duas) ações 
ordinárias e 300.571.428 (trezentos milhões, quinhentas e setenta e uma mil quatrocentas e vinte e 
oito) ações preferenciais, para R$ 7.708.353.218,99 (sete bilhões, setecentos e oito milhões, trezentos 
e cinquenta e três mil duzentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), dividido em 9.525.614.210 
(nove bilhões, quinhentos e vinte e cinco milhões, seiscentas e quatorze mil duzentas e dez) ações, 
sendo 9.225.042.782 (nove bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões, quarenta e duas mil setecentas 
e oitenta e duas) ações ordinárias e 300.571.428 (trezentos milhões, quinhentas e setenta e uma mil 
quatrocentas e vinte e oito) ações preferenciais; (a) Consignar que a administração da Companhia 
efetivará a cessão dos bens e direitos do seu ativo, inclusive disponibilidade de caixa, em até 10 (dez) 
dias úteis a partir da data em que as anuências prévias obrigatórias forem obtidas e, cumulativamente, 
se der o decurso do prazo para a efetivação da redução do capital social, conforme previsto no artigo 
174 da Lei das S.A.; (b) Consignar a anuência da acionista VP Gestão Ltda. a respeito da redução de 
capital com a restituição de forma desproporcional à participação no capital social; (c) Decorrido o 
prazo previsto no artigo 174 da Lei das S.A. e mediante as aprovações regulatórias necessárias, 
concluída a redução do capital social ora aprovada, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia vigorará com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado da 
Companhia é de R$ 7.708.353.218,99 (sete bilhões, setecentos e oito milhões, trezentos e cinquenta 
e três mil duzentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), dividido em 9.525.614.210  
(nove bilhões, quinhentos e vinte e cinco milhões, seiscentas e quatorze mil duzentas e dez) ações, 
sendo 9.225.042.782 (nove bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões, quarenta e duas mil  
setecentas e oitenta e duas) ações ordinárias e 300.571.428 (trezentos milhões, quinhentas e setenta 
e uma mil quatrocentas e vinte e oito) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor 
nominal”;  (d) Consigna-se, ainda, que não há Conselho Fiscal instalado no presente exercício, não 
havendo, portanto, parecer quanto à redução ora aprovada, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., 
bem como que o capital social da Companhia está, nesta data, totalmente subscrito e integralizado; 
As acionistas autorizam a Diretoria da Companhia e seus procuradores devidamente nomeados, na 
forma de seu Estatuto Social, a tomar todas as providências cabíveis, bem como praticar todos os 
atos necessários para dar efeito à deliberação aprovada na presente data. 7. Encerramento:  
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida e  
aprovada, segue assinada por todos os presentes, a saber: Sr. Luiz Antonio dos Santos Pretti - 
Presidente da Mesa; Sra. Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária da Mesa; Acionistas: 
Votorantim S.A. - p. João Henrique Batista de Souza Schmidt e Glaisy Peres Domingues;  
e VP Gestão Ltda. - p. João Henrique Batista de Souza Schmidt e Glaisy Peres Domingues.  
A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 04 de outubro de 2021. 
Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária da Mesa.
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Dependência de
redes sociais

prejudica micro
e pequenas
empresas

Se há algo positivo que pode ser
extraído do apagão que tirou do ar,
na segunda-feira (4) por sete horas,
as redes sociais do Facebook, é a
necessidade de empresas terem um
plano B para evitar – ou, pelo me-
nos, amenizar – transtornos como os
ocorridos ontem. É o que apontam
entidades que atuam em defesa de
micro e pequenos empresários, con-
sultadas pela Agência Brasil.

Sem ainda conseguir mensurar o
quanto, em termos de prejuízos, o
apagão do grupo, que abrange
Facebook, Instagram e WhatsApp,
causou, tanto o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae) como a Confederação
Nacional das Micro e Pequenas Em-
presas e dos Empreendedores Indi-
viduais (Conampe) avaliam que a fa-
lha foi bem prejudicial para empre-
endedores que dependem dessas
redes para se comunicar.

De acordo com a nona pesquisa
O Impacto da pandemia de
coronavírus nos Pequenos Negóci-
os, 70% dos pequenos negócios
vendem online, conforme informa o
especialista em negócios digitais do
Sebrae, Ivan Tonet. Desse total, 84%
se comunicam via WhatsApp; 54%
via Instagram; e 51% pelo Facebook.

“Pequenos negócios dependem
dessas redes sociais para divulga-
ção e relacionamento com os consu-
midores”, explicou Tonet ao apresen-
tar os dados da pesquisa. Segundo
ele, os negócios dos setores de va-
rejo e serviços, que comercializam di-
retamente para o consumidor final,
“são mais impactados quando ca-
nais de relacionamento direto com o
público saem do ar”.

Perplexidade
Diante da situação, a solução,

ainda que paliativa, foi a de buscar
outros canais para restabelecer a co-
municação. O problema é que nem
todos tinham um “plano B” para essa
situação.

A alternativa então encontrada
para manter “algum contato com for-
necedores e consumidores” foi, se-
gundo o especialista do Sebrae, in-
tensificar o uso de e-mail, ligações
telefônicas e outras redes sociais.

Plano B
Ercilio Santinoni disse que, de

forma geral, “não havia plano B, o
que deixou evidente a necessidade
de se trabalhar nessa direção”. “Com
certeza os prejuízos foram imensos.
Muitas microempresas e MEIs fica-
ram isolados e até paralisados. Nos
serviços, por exemplo, muitas solici-
tações feitas não foram atendidas,
pois se perderam, o mesmo ocorren-
do com vendas de produtos”.

Ele explica que “mentores” da
Escola de Marketing Digital da
Conampe criaram alguns conteúdos
com conselhos aos empresários dos
pequenos negócios, que podem ter
ajudado muitos a evitar uma situa-
ção ainda pior.

Dicas
Entre as dicas sugeridas pela

Conampe, está a de as empresas se
organizarem e desenvolverem plane-
jamento visando maior número de
canais de comunicação e relaciona-
mento com o cliente, de forma a evi-
tar situações em que fiquem “reféns
do trio Face-Insta-Zap”.

Nesse sentido, a entidade apre-
senta um passo-a-passo visando à
criação de um “plano de presença
online”.

“Tenha um site. Um site é algo
seu, onde você tem total domínio.
Se não tiver como investir em um,
existem alternativas gratuitas que
você pode colocar no ar você mes-
ma, e depois investir em um mais pro-
fissional. Vale também blog e loja
online”, sugere a entidade.

Ainda entre as dicas da
Conampe está a de as empresas se
colocarem em outras redes sociais
e no Google, em especial por meio
da rede social de baixa manuten-
ção Google Meu Negócio, que é
gratuita.

Redes sociais concorrentes
Ivan Tonet, do Sebrae, lembra

que “outras redes sociais acabam
crescendo em momentos de insta-
bilidade das concorrentes”. “Foi as-
sim em situações passadas e deve
ter sido assim também nesse mo-
mento. O importante é o empreen-
dedor não ficar refém apenas um
canal de comunicação e, neste
caso, até de um grupo empresari-
al”, disse.

“Atuar em mais de uma rede so-
cial, bem como montar um cadastro
de clientes com telefone e e-mail são
alternativas que podem ajudar em
um momento como este ou até mes-
mo [em casos] de sequestro da con-
ta por algum hacker”, acrescenta.

A exemplo da Conampe, o espe-
cialista do Sebrae sugere que os pe-
quenos negócios avaliem a possi-
bilidade da criação de um site
institucional, loja virtual ou atuação
em marketplaces e apps. “Essa di-
versificação de canais permite am-
pliar acesso ao público consumidor
e ficar menos exposto ao risco da
atuação concentrada em um canal
de vendas”. (Agência Brasil)

(06 e 07.10)

VARA CÍVEL - FORO CENTRAL -  COMARCA DE SÃO PAULO aça João
Mendes, s/nº - 9º andar - salas nºs 915/917 - Centro - CEP  01501-900 - fone:
2171.6155 - E-mail:  upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20
dias. Proc. nº 0054024-71.2020.8.26.0100.  A Dra. CAMILA RODRIGUES BORGES
DE AZEVEDO, MMª Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Cap i ta l /SP,  na  for ma da  le i . FAZ SABER  a  ABRUC S. BUSINESS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 12.606.337/0001-26), na
pessoa dos sócios Cláudia Dantas Martinho (RNE 15283159; CPF 051.211.638-
51) e Sérgio Augusto Martinho (RNE 5598541; CPF 892.902.248-00); e a  CARLA
DANTAS MARTINHO (RG 45.987.165-1; CPF 370.083.558-23), atualmente em
lugar  incer to  e  não sab ido,  que pe lo  presente,  expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por A. CARNEVALLI & CIA. LTDA., fica
INTIMADA, para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o
DÉBITO de R$10.556,75 (abril/2021),  a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10%
(art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague
parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação. Fica
ciente também de que não pagamento, inicia-se o prazo de  15 dias para
IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do
CPC). Outrossim, pelo presente fica também intimada dos bloqueios parcialmente
frutíferos (fls. 46/48 e 85/95),  devendo apresentar impugnação no prazo de 05 dias
(§ 3º do art. 854 do CPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 24/09/2021.  Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
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Governo notifica 627 mil pessoas
a devolver auxílio emergencial

Nacional
Jornal O DIA SP
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O Ministério da Cidadania
notificou, terça-feira (5), 650 mil
pessoas a devolver, voluntaria-
mente, os recursos recebidos por
meio do auxilio emergencial, pro-
grama que atende pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade, afetadas
pela pandemia de covid-19.

As mensagens de celular,
tipo SMS, estão sendo enviadas
desde segunda-feira (4) pelos
números 28041 ou 28042.
“Qualquer SMS enviado de nú-
meros diferentes desses, com
este intuito, deve ser desconsi-
derado”, alertou o ministério.

De acordo com a pasta, as
mensagens são para trabalhado-
res que receberam recursos de
forma indevida por não se enqua-
drarem nos critérios de elegibi-
lidade do programa ou que, ao
declarar o Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), já geraram
documento de arrecadação de

receitas federais (DARF) para
restituição de parcelas do auxí-
lio, mas que ainda não efetuaram
o pagamento.

Este é o segundo lote de
mensagens no ano de 2021. Se-
gundo o ministério, após o en-
vio do primeiro lote de SMS, em
agosto, foram devolvidos aos
cofres públicos cerca de R$
40,6 milhões até o dia 21 de se-
tembro. As restituições foram
feitas por meio do pagamento de
DARF em aberto e pela geração
e pagamento de guias de reco-
lhimento da União (GRU).

Entre as pessoas que não
atendem aos critérios de elegi-
bilidade estão aquelas com indi-
cativo de recebimento de um
segundo benefício assistencial
do governo federal, como apo-
sentadoria, seguro-desemprego
ou Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da

Renda (BEm). O grupo inclui
também os que tinham vínculo
empregatício na data do reque-
rimento do auxílio emergencial
e os identificados com renda in-
compatível com o recebimento
do benefício, entre outros casos.

As mensagens enviadas pelo
Ministério da Cidadania contêm
o registro do CPF do beneficiá-
rio, ou NIS, no caso do público
do Bolsa Família, e o link para
fazer a regularização da situação,
iniciado com gov.br. Os avisos
serão enviados, exclusivamente,
pelos números 28041 ou
28042.

Como devolver
Todos aqueles que recebe-

rem a mensagem de texto rela-
tivos aos DARFs em aberto de-
verão efetuar o pagamento ou
acessar o endereço eletrônico
gov.br/dirpf21ae para denunciar

fraude, se for o caso, ou infor-
mar divergência de valores.

Quem não tem DARF em
aberto, mas tem valores a devol-
ver, precisa acessar o site gov.br/
devolucaoae e inserir o CPF do
beneficiário. Depois de preen-
chidas as informações, será emi-
tida uma GRU, e o cidadão po-
derá fazer o pagamento nos ca-
nais de atendimento do Banco
do Brasil ou em outros bancos,
caso selecione essa opção ao
solicitar a emissão da GRU no
sistema.

Para denunciar fraudes, o ci-
dadão pode acessar a plataforma
fala.br, da Controladoria-Geral
da União. Além disso, o Portal
da Transparência traz a relação
pública de quem recebeu o au-
xílio emergencial. A ferramenta
permite a pesquisa por estado,
município e mês, ou por nome e
CPF. (Agência Brasil)

O Diário Oficial da União
(DOU) publicou segunda-feira
(4) o registro de um novo teste
para a detecção da covid-19
100% brasileiro. Desenvolvido
por pesquisadores da Universi-
dade Federal de Minas Gerais
(UFMG), o teste recebeu o aval
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Chamada do Kit Elisa Co-
vid-19 IgG, o teste é baseado
no método “Elisa” - sigla, em
inglês, para ensaio de imunoa-
bsorção enzimática. Entre ou-
tras características está o fato
de ele ser mais sensível para
detectar o novo coronavírus do
que os exames rápidos, o que
evita falsos negativos. O novo
teste é rápido e de baixo custo
porque consegue detectar as
variantes do novo coronavírus
mais presentes no Brasil e no

Anvisa aprova novo teste de
diagnóstico para covid-19

mundo: as brasileiras (P1, mais
conhecida como a variante de
Manaus, e P2), a B.1.1.7 (in-
glesa) e a B.1.351 (africana).

A pesquisa recebeu apoio
da Rede Vírus, Ligada ao Mi-
nistério da Ciência Tecnologia
e Informações (MCTI) de cer-
ca de R$ 10 milhões. O Kit
Elisa Covid-19 IgG tem tam-
bém financiamento da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa de
Minas Gerais (Fapemig), do
Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia de Vacinas (INCT-
V) e foi integralmente desen-
volvido pelo CT-Vacinas.

Segundo o MCTI, o esca-
lonamento e produção estão
sendo realizados pela Bio-
Manguinhos da Fundação
Oswaldo Fiocruz, vinculada
ao Ministério da Saúde.
(Agência Brasil)

Com a promessa de tornar
mais eficiente as consultas so-
bre as empresas da área de cons-
trução, o ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR)
lança na próxima quinta-feira (7)
o novo portal do Programa Bra-
sileiro da Qualidade e Produti-
vidade do Habitat (PBQP-H).

Segundo a pasta, a moderni-
zação da página permitirá con-
sultas mais detalhadas sobre as
empresas certificadas que pro-
duzem, importam e distribuem
materiais de construção em con-
formidade com as normas téc-
nicas brasileiras.

O evento de lançamento será
transmitido pelo canal do Youtu-
be do MDR, a partir das 16h. A
plataforma deve reunir, em um
único espaço, informações tanto
sobre o processo construtivo, a
exemplo de formas mais eficien-
tes de edificação de um prédio ou
uma habitação, quanto a utiliza-
ção das normas vigentes no ter-
ritório nacional.

Com isso, o novo portal tra-

Governo lançará novo portal
sobre qualidade de material

 de construção
rá informações relevantes para
construtores, projetistas, fornece-
dores, fabricantes de materiais e
componentes ou proponentes de
sistemas inovadores como forma
de elevar a qualidade das edifica-
ções habitacionais brasileiras.

O Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do
Habitat, vinculado à Secretaria
Nacional de Habitação do
MDR, é uma ferramenta do go-
verno federal voltado para a
qualidade e produtividade na
habitação social.

Atualmente, o PBQP-H con-
ta com 21 programas Setoriais
da Qualidade (PSQs), liderados
por 12 entidades setoriais naci-
onais, que monitoram 684 em-
presas e 1.058 produtos-alvo de
775 marcas comerciais.

O PBQP-H busca garantir
dois pontos fundamentais: a qua-
lidade, com obras marcadas pela
segurança e durabilidade; e a
produtividade do setor da cons-
trução, a partir da sua moderni-
zação. (Agência Brasil)

O uso de máscaras em ambi-
entes ao ar livre, sem aglomera-
ção, poderá ser desobrigado na
cidade do Rio de Janeiro já no
próximo dia 15. A previsão foi
divulgada nesta segunda-feira (4)
pelo prefeito Eduardo Paes. Ele
se pronunciou pelo Twitter, ci-
tando ata do Comitê Científico
da Prefeitura, do dia 9 de agos-
to, mas só foi divulgada na últi-
ma segunda-feira (4).

No documento, a segunda
etapa de redução das medidas
restritivas prevê que, com 65%
da população com esquema va-
cinal completo, haverá desobri-
gação no uso de máscaras em
locais abertos sem aglomeração,
mantendo sua utilização obriga-
tória onde não se consiga man-
ter o distanciamento.

Ainda na segunda etapa, está
prevista a permissão para reali-
zação de eventos em locais aber-
tos, com restrição até mil pesso-
as, com uso de máscara obriga-
tório. Também haverá abertura de

Prefeito do Rio prevê
desobrigar uso de máscaras

 em duas semanas
boates, danceterias, casas de
show e festas, em locais fecha-
dos, somente para pessoas com
esquema vacinal completo, com
50% da capacidade do ambiente.

Na terceira etapa, prevista
pelo prefeito para ocorrer em 15
de novembro, quando haveria
75% da população com esque-
ma vacinal completo, haverá ma-
nutenção de máscaras somente
em ambientes hospitalares e
transporte público, com livre
circulação, sem restrições de
capacidade e distanciamento.

“Acreditamos que vamos
atingir a segunda etapa em 15/10
e a terceira etapa em 15/11”, es-
creveu Paes, acrescentando que
“o Comitê Científico é compos-
to por dois ex-ministros da Saú-
de, por um ex-secretário nacio-
nal de vigilância em saúde, além
de representantes da UFRJ,
UERJ, UNIRIO e Fiocruz! Eles
é que dão o comando aqui, em
conjunto com o secretário @da-
nielsoranz”. (Agência Brasil)

Falta de saneamento básico causa
mais de 273 mil internações em 2019

No Brasil, a falta de sanea-
mento básico sobrecarregou o
sistema de saúde com 273.403
internações por doenças de vei-
culação hídrica em 2019, um
aumento de 30 mil hospitaliza-
ções na comparação com ano
anterior, além de 2.734 mor-
tes. A incidência de interna-
ções foi de 13,01 casos por 10
mil habitantes, o que gerou gas-
tos de R$ 108 milhões ao país
naquele ano.

Os resultados são do estudo
Saneamento e Doenças de Vei-
culação Hídrica – ano base
2019, do Instituto Trata Brasil,
divulgado na terça-feira (5). O
estudo foi feito a partir de da-
dos públicos do Sistema Nacio-
nal de Informações sobre Sane-
amento (SNIS) e o Datasus, por-
tal do Ministério da Saúde que
acompanha os registros de in-
ternações, óbitos e outras ocor-
rências relacionadas à saúde da
população.

No mesmo ano, a falta de
acesso à água tratada e ao esgo-
tamento sanitário levaram a
2.734 mortes, uma média de 7,4
mortes por dia. No Nordeste, as
mortes ultrapassaram mil casos;
no Sudeste, 907; no Sul, 331; no
Norte, foram 214; e, no Centro-
Oeste, 213 óbitos registrados.
Entre as doenças de veiculação
hídrica, estão as diarreicas, den-
gue, leptospirose, esquistosso-
mose e malária.

Além do atual desafio de saú-
de pública no país devido à pan-
demia de covid-19, o Trata Bra-
sil mostra que há ainda o desa-
fio histórico da falta de sanea-
mento básico, que acaba levan-
do pessoas aos hospitais diaria-
mente. Segundo dados de 2019,
quase 35 milhões de pessoas vi-
vem em locais sem acesso à água
tratada, 100 milhões de pessoas
sem acesso à coleta de esgoto e
somente 49% dos esgotos no
país são tratados.

As mais de 273 mil interna-
ções por doenças de veiculação
hídrica resultaram em um custo
de R$ 108 milhões ao país em
2019. A região Nordeste, que em
números gerais registrou mais
internações, teve a maior despe-
sa com esse tipo de internação -
R$ 42,9 milhões. Na sequência,
o Sudeste teve R$ 27,8 milhões

com gastos desse tipo, contra
R$ 15,2 milhões do Norte, R$
11,7 milhões do Sul e R$ 10,2
milhões do Centro-Oeste.

Para o Trata Brasil, o estudo
destaca a relevância de se ace-
lerar a agenda do saneamento
básico com mais investimentos,
para que mais pessoas recebam
os serviços.

“Os dados deixam claro que
qualquer melhoria no acesso da
população à água potável, coleta
e tratamento de esgotos traz
grandes ganhos à saúde pública.
Por outro lado, o não avanço faz
perpetuar essas doenças e mor-
tes de brasileiros por não con-
tar com a infraestrutura mais
elementar. São hospitalizações
que poderiam estar sendo des-
tinadas a doenças mais com-
plexas”, afirmou o presidente
executivo do Instituto Trata
Brasil, Édison Carlos.

Com isso, o instituto afirma
que as pessoas seriam mais sau-
dáveis, e o Brasil trabalharia para
cumprir o sexto Objetivo do
Desenvolvimento Sustentável,
firmado pela ONU, de universa-
lizar o acesso à água e aos servi-
ços de esgotamento sanitário,
além das metas do novo Marco
Legal do Saneamento, Lei
14.026 de 2020 que estipula o
prazo até 2033 para 99% da po-
pulação ter acesso à água trata-
da e 90% à coleta dos esgotos.

O estudo concluiu que as in-
ternações por doenças causadas
pela falta de saneamento se dis-
tribuem pelo país, refletindo as
condições sanitárias de cada re-
gião, e que a ausência dessa in-
fraestrutura é mais evidente na
Região Norte. Lá, apenas 12%
da população tem coleta de es-
gotos e houve 42,3 mil interna-
ções por doenças de veiculação
hídrica em 2019. De todo volu-
me de esgoto gerado na região
– incluindo aquele coletado e o
que não é coletado – somente
22% são tratados.

Em seguida, vem o Nordes-
te, onde somente 28% da popu-
lação tem coleta de esgotos e o
tratamento chega só a 33% do
volume total de esgoto gerado.
A região teve o maior número de
hospitalizações, um total de
113,7 mil.

O Sul foi a terceira pior re-

gião no que diz respeito ao sa-
neamento, com 46,3% da popu-
lação tendo acesso à coleta dos
esgotos e 47% do esgoto gera-
do sendo tratado. No Centro-
Oeste, 57,7% da população con-
ta com coleta dos esgotos e há
56,8% de tratamento do volume
de esgoto gerado. Essas duas
regiões registram 27,7 mil in-
ternações cada.

Já o Sudeste apresentou os
melhores indicadores, com
79,2% da população com coleta
de esgotos, com 55,5% do total
de esgoto gerado sendo tratado.
Na região, houve 61,7 mil inter-
nações por doenças de veicula-
ção hídrica.

Apesar de o Sudeste apre-
sentar números de internação
maiores que o Norte, ele tem
sete vezes mais habitantes. Por-
tanto, para uma comparação en-
tre bases iguais, o estudo calcu-
lou a incidência de internações
por 10 mil habitantes. Com isso,
observou-se que os estados do
Norte e Nordeste concentram
os maiores problemas com re-
lação a hospitalizações.

Levando em conta a taxa de
incidência por 10 mil habitantes,
são 22,9 internações no Norte;
19,9 no Nordeste; 17,2 no Cen-
tro-Oeste; 9,26 no Sul; e 6,99 no
Sudeste.

As internações desse tipo, de
crianças de zero a quatro anos,
correspondem a 30% do valor
total, com 81,9 mil internações
em 2019, sendo 35,2 mil no
Nordeste, 17,6 mil no Norte,
15,6 mil no Sudeste, 6,78 no Sul
e 6,7 no Centro-Oeste. No mes-
mo ano, ocorreram 124 mortes
de crianças nessa faixa etária,
sendo 54 delas no Nordeste, se-
guido do Norte com 41, Sudes-
te com 14, Centro-Oeste com
12 e o Sul com apenas três.

Em números absolutos, o
Amapá aparece como a unidade
da Federação com menos inter-
nações por doenças de veicula-
ção hídrica em 2019, com 861,
contra 38,2 mil no Maranhão,
que teve o maior número de in-
ternações. Ultrapassam a mar-
ca de 20 mil internações gerais
por doenças de veiculação hí-
drica os estados de Bahia (23,3
mil), de Minas Gerais (24,7
mil), São Paulo (26 mil) e do

Pará (28 mil).
Em relação à taxa de inter-

nações por 10 mil habitantes, o
Maranhão se mantém como o
estado com maiores casos, com
54,4 internados a cada 10 mil,
seguido de Pará com 32,62, e
Piauí com 29,64. O estado do
Rio de Janeiro teve a menor taxa
de internações por 10 mil habi-
tantes, com 2,84, seguido por
São Paulo com 5,67 e o Rio
Grande do Sul com 7,14.

O estudo revelou que, de
2010 a 2019, o país registrou
queda nas internações por doen-
ças de veiculação hídrica, pas-
sando de 603,6 mil para 273,4
mil. No entanto, houve aumento
de cerca de 30 mil internações
de 2018 para 2019.

Segundo avaliação da entida-
de, os resultados mostram que,
mesmo distante do ideal, a ex-
pansão do saneamento ao longo
dos anos, com a ampliação das
áreas de cobertura com água tra-
tada e coleta de esgoto, trouxe
ganhos à saúde, permitido a re-
dução das doenças e das mortes
por veiculação hídrica. Isso por-
que, em 2010, 54,6% da popu-
lação não tinha coleta dos esgo-
tos, enquanto nove anos depois,
a população sem acesso foi re-
duzida a 45,9%.

No mesmo período, houve
também queda no número de
internações de crianças de zero
a quatro anos, passando de
200,6 mil em 2010 e para 81,9
mil em 2019.

Sobre a relação entre sanea-
mento e doenças em 2020, o
Trata Brasil informou que dados
preliminares mostram que o país
teve 174 mil internações por
doenças de veiculação hídrica, o
que representaria uma redução
de 35% em relação a 2019. No
entanto, a entidade explicou que
os dados precisam ser analisa-
dos pelas instituições médicas,
já que a queda pode estar relaci-
onada ao afastamento das pesso-
as dos hospitais por medo de
contaminação por covid-19.

As mortes por doenças de
veiculação hídrica em 2020 fo-
ram estimadas em 1,9 mil, o que
também representaria uma redu-
ção entre 30% e 35% na com-
paração com o ano anterior.
(Agência Brasil)

Novo contrato com Butantan depende
de registro definitivo da CoronaVac

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, disse terça-feira (5)
que um novo contrato do gover-
no federal com o Instituto Butan-
tan, para aquisição de vacinas
contra a covid-19, dependendo de
registro definitivo do imunizan-
te pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Queiroga retornou ao traba-
lho na sede do Ministério da Saú-
de nesta terça-feira, após retor-
nar de Nova York, nos Estados
Unidos, onde cumpria isolamen-
to por ter contraído covid-19.

Atualmente, quatro vacinas
são oferecidas à população pelo
Programa Nacional de Imuniza-
ções (PNI): a Pfizer/BioNTech e
a Oxford/AstraZeneca, que já têm
registro definitivo na Anvisa; e a
Janssen/Johnson&Johnson e a
CoronaVac, que têm autorização
apenas para uso emergencial.

Em janeiro, o governo federal
assinou contrato com o Instituto
Butantan para aquisição de 100
milhões de doses da CoronaVac,
que foi finalizado no mês passado.

“Tínhamos uma emergência
sanitária, essas vacinas foram
feitas em tempo recorde e a An-
visa deu registro emergencial, não
só à CoronaVac, à Janssen tam-
bém. Se quer entrar no calendário
nacional vai ter que solicitar o re-
gistro definitivo”, disse. “Uma vez
a Anvisa concedendo o registro
definitivo, o Minsitério da Saúde
considera essa ou qualquer outra
vacina para fazer parte do PNI”,
disse em entrevista a jornalistas na
entrada do ministério.

Para Queiroga, quanto mais
oferta de imunizantes, melhor
para estimular a queda dos pre-
ços. “Se o preço cai é melhor
porque consigo usar esse recur-

sos, por exemplo, para atender
pessoas que têm síndrome pós-
covid. Também preciso manter
leitos de UTI habilitados para
2022. Temos dificuldades orça-
mentárias, não é surpresa para
ninguém, e temos que vencer
juntos”, disse, destacando a in-
terlocução do governo com o
Congresso Nacional.

De acordo com o ministro,
o corpo técnico do Ministério
da Saúde já está em fase de pla-
nejamento da campanha de vaci-
nação contra a covid-19 em
2022, mas ainda sem posições
definidas. Segundo ele, até o final
do ano, o Brasil ainda deve rece-
ber 100 milhões de doses da Pfi-
zer, cerca de 30 milhões da Jans-
sen, além de doses do consórcio
Covax Facility, da Organização
Mundial da Saúde (OMS).

Para Queiroga, não há dúvi-

da que a campanha de vacinação
contribui para um cenário epide-
miológico mais tranquilo, com
redução de internações hospita-
lares e de óbitos por covid-19.
“Temos queda no número de óbi-
tos de maneira sustentada, ape-
sar de aumento de casos, que se
deve à maior abertura que tem da
economia, mas isso não tem cor-
respondido em aumento expres-
sivo de internações”, disse.

Até o momento, o governo
federal já distribuiu mais de 301
milhões de doses de vacina con-
tra a covid-19. Dessas, 242,7
milhões foram aplicadas, sendo
147,9 milhões em primeira dose
e 94,7 milhões em segunda dose
ou dose única. Mais de 1,3 mi-
lhão foram doses de reforço
para idosos, pessoas imunossu-
primidas e profissionais de saú-
de. (Agência Brasil)


