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Dois casos da variante Ômicron
 são identificados no Brasil

São Paulo reforça importância da 2ª dose contra
Covid-19 antes das festas de final de ano
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Desemprego cai 1,6 ponto
percentual e atinge 12,6%

CCJ do Senado aprova
 PEC dos Precatórios
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,65
Venda:       5,65

Turismo
Compra:   5,63
Venda:       5,80

Compra:   6,38
Venda:       6,38

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

18º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Índia promete
mais vacinas
contra covid
à África após

anúncio
chinês

A Índia está pronta para en-
viar mais vacinas contra a co-
vid-19 à África “rapidamente”
para ajudar a enfrentar a vari-
ante Ômicron, disse o gover-
no do país, depois que a China
prometeu 1 bilhão de doses ao
continente.

Índia e China têm laços es-
treitos com muitos países afri-
canos, mas Pequim injeta mui-
to mais dinheiro na região e na
segunda-feira prometeu inves-
tir outros US$ 10 bilhões.

Já a Índia disse ter forne-
cido mais de 25 milhões de
doses de vacinas feitas domes-
ticamente a 41 países africa-
nos, a maior parte através da
rede global de distribuição de
vacinas Covax.             Página 3

Presidente de
Portugal veta
novamente

lei que
permitiria
eutanásia

O presidente de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa, ve-
tou pela segunda vez uma lei
que permitiria que doentes ter-
minais buscassem assistência
de um médico para por fim à
vida, o que, na prática, adiou a
legislação até um novo Parla-
mento ser eleito.

O veto, anunciado na noite de
segunda-feira, citou a linguagem
usada no projeto de lei para des-
crever doenças terminais, que
Rebelo de Sousa disse ser con-
traditória às vezes e necessitar de
esclarecimento.             Página 3

A taxa de desemprego atin-
giu 12,6% no terceiro trimes-
tre deste ano, o que significa
queda de 1,6 ponto percentual
na comparação com o segun-
do trimestre de 2021. O nú-
mero de pessoas em busca de
emprego no país recuou 9,3%
e, com isso, chegou a 13,5 mi-
lhões. Os ocupados tiveram um
crescimento de 4%, alcançan-
do 93 milhões de pessoas. Os
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua), foram
divulgados na terça-feira (30)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Para a coordenadora de
Trabalho e Rendimento do
IBGE, Adriana Beringuy, o
crescimento da ocupação no

período foi relevante. “No ter-
ceiro trimestre, houve um pro-
cesso significativo de cresci-
mento da ocupação, permitin-
do, inclusive, a redução da po-
pulação desocupada, que bus-
ca trabalho, como também da
própria população que estava
fora da força de trabalho”, ob-
servou.

A população fora da força
de trabalho é o contingente
daqueles que não estão ocupa-
dos e nem buscando emprego.
Com o crescimento no núme-
ro de ocupados, o nível da ocu-
pação, que é o percentual de
pessoas em idade de trabalhar
que estão no mercado de tra-
balho, subiu para 54,1%, en-
quanto no trimestre anterior ti-
nha sido de 52,1%.   Página 3
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Esporte

Digo Baptista luta para voltar à
liderança na penúltima etapa do ano

Digo Baptista segue vivo na briga pelo titulo
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A primeira temporada do
novo campeonato TCR South
America entra em sua reta fi-
nal. Neste fim de semana (3, 4
e 5), pilotos e equipes dispu-
tam a sétima e penúltima etapa
no Autódromo Oscar Cabalén,
em Córdoba, na Argentina.

Vice-líder da competição e
melhor brasileiro na disputa, o
paulista Digo Baptista quer vol-
tar ao pódio com o Audi RS3
LM TCR #13, da Cobra Racing
Team, e lutar para retomar a li-
derança, ocupada agora pelo es-
panhol Pepe Oriola. O brasilei-
ro soma 190 pontos no campe-
onato, oito a menos que o rival.

Na última etapa, realizada
há três semanas em Buenos

Aires, também na Argentina,
Digo correu ao lado do holandês
Tom Coronel, na segunda prova
endurance do ano e ficaram na
quarta colocação.

Em Córdoba, a competição
volta ao seu formato sprint, com
duas corridas, que serão realiza-
das no domingo, com largadas às
8h10 e 10h10 e transmissão pre-
vista no Fox Sports.

“Nunca andei em Córdoba.
Como a maioria das pistas do
campeonato, será mais um cir-
cuito novo para mim. Vamos em
busca da recuperação, para mar-
car mais pontos. Ainda seguimos
na briga pelo título e o objetivo
é vencer e pontuar o máximo que
der para tentar voltar à liderança

ainda nesse fim de semana”,
comentou Digo.

“Mas tem muita coisa ain-
da pela frente. São duas etapas
até o final da temporada, qua-
tro corridas, muitos pontos em
jogo. Estamos com foco total
e a expectativa é bem grande.
Tenho conversado muito com
todos na equipe, com o Nonô
(Figueiredo, chefe do time),
para ver onde temos de melho-
rar e acredito que estamos indo
no caminho certo”, completou
o brasileiro de 25 anos.

Nas seis etapas até aqui,
Digo tem três vitórias (Curiti-
ba e duas em El Pinar), um se-
gundo lugar (Rivera) e um ter-
ceiro (Interlagos).

Husqvarna Power Husky/Goldentyre é Campeã
do Arena Cross na 50cc com Heitor Matos

Missão cumprida para
HUSQVARNA POWER
HUSKY/GOLDENTYRE que
encerrou, no domingo (28), a
temporada do Arena Cross
com Heitor Matos (TC 50)
#300 no lugar mais alto do pó-
dio. A equipe teve três pilotos
entre os Top 4: o venezuelano
Humberto “Machito” Mar-
tin (FC 450 Rockstar) #101
finalizou o campeonato em 4º
na Pró, o uruguaio German
Bratschi (FC 250 Rockstar)
#146 em 4º na AX2 e o paulis-
tano Heitor foi Campeão na
50cc. As provas aconteceram
no fim de semana de rodada
dupla no Pavilhão do Anhem-
bi, em São Paulo, onde foi
construída uma pista indoor
que desafiou os competidores.

Aos oito anos, Heitor che-
gou à Final como líder do cam-

peonato, após a vitória na etapa
anterior em Caraguatatuba/SP.
No sábado venceu a corrida e, no
domingo, após liderar pratica-
mente toda a corrida, com gran-
de vantagem, caiu na última vol-
ta e terminou em 2º mas seu tí-
tulo na 50cc já estava garantido.
“A pista estava bem legal, gostei
muito e fiquei bem feliz com o
título. Mas fui cair bem na últi-
ma volta, se não tinha vencido
hoje também. E a minha moto
estava bem forte”, diz campeão,
que na semana passada garantiu
o título Paulista de Motocross e
segue na liderança do Brasileiro
da modalidade, na categoria.

Com 12 edições do Arena
Cross e um título na AX2 (2011)
no currículo, Machito compete
na classe principal (Pró) e des-
taca que a cada ano é um novo
desafio. “Foi uma novidade para

gente esse tipo de pista, feita por
um inglês, e mudou totalmente
o padrão que estamos acostuma-
dos no Brasil, então foi um de-
safio. Mas vim buscando e evo-
luindo a cada bateria tanto que
hoje (domingo) fui melhor do
que ontem (sábado). A moto está
fenomenal, se comportou muito
bem, apenas preciso de mais
tempo para me adaptar a esta nova
configuração de suspensão”, ex-
plica o Tricampeão Latino-Ame-
ricano de Motocross e embaixa-
dor da Husqvarna no Brasil.

Para German novidades são
bem-vindas. “A pista estava mui-
to boa, apesar de ter feito uma
largada ruim, mas depois fui re-
cuperando posições até terminar
a corrida em 3º hoje (28) e para
mim foi um resultado muito
bom. Agradeço também à Hus-
qvarna Brasil por todo o apoio”,

diz o piloto uruguaio.
“Quero agradecer à toda a equi-

pe pela dedicação e empenho, ape-
sar da temporada curta, foi muito
positiva e todos foram muito bem.
A pista estava diferente da etapa
anterior e no nível de supercross
americano e isso fez com que a
equipe aprendesse muita coisa,
como o acerto da suspensão”, ex-
plica Maurício Fernandes, um dos
sócios da 2W Motors, que repre-
senta a Husqvarna no Brasil. So-
bre os pilotos, faz uma breve ava-
liação do desempenho de cada um:
“Heitor venceu praticamente de
ponta a ponta o campeonato,
hoje (domingo) estava liderando
mais de meia pista em relação ao
segundo. Machito andou muito
bem, se entendeu mais com a
pista, no domingo, e com a sus-
pensão da moto e está em ótimo
nível e fazendo um bom trabalho.

O German é surpreendente
como evolui, pois nunca havia
feito supercross e o Franco
está andando bem demais, mas
machucou o joelho e preferi-
mos poupá-lo.”

Franco Iavecchia (FC 250
Rockstar) #222 levou um tom-
bo na corrida da AX2, no sába-
do, à noite, se machucou e não
disputou a prova de domingo.
A decisão foi poupar o piloto
para que se recupere bem para
a final do Campeonato Brasi-
leiro de Motocross daqui a al-
guns dias no sul do país.

A equipe HUSQVARNA PO-
WER HUSKY/GOLDENTYRE
conta com patrocínio da Hus-
qvarna Brasil, Goldentyre Bra-
sil, Circuit Equipment, Liqui
Moli Brasil, Ride100%, Grupo
2W Motors, Fantic Bikes, KTM
Bikes e Machito Scholl 101.
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Pecuária tem papel
fundamental na agenda

climática mundial
A ministra da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento, Tereza
Cristina, disse na terça-feira
(30), na abertura do Fórum Pla-
neta Campo, organizado pelo
Canal Rural, que os debates da
Conferência das Nações Unidas
sobre as Mudanças Climáticas de
2021, a COP26, em Glasgow, na

Escócia, foram importantes para
mostrar que a nossa pecuária tem
papel fundamental na agenda cli-
mática nacional e mundial. Segun-
do ela, a agropecuária é parte da
solução do problema e deve ser
encarada dessa forma por quem
desejar reduzir os impactos do
aquecimento global.      Página 6

Brasil criou 253 mil vagas
 de emprego em outubro
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Governo reforça importância da 2ª dose contra
Covid-19 antes das festas de final de ano

O Governo de SP faz um
alerta na terça-feira (30) aos 3,9
milhões de pessoas que ainda
não compareceram para tomar a
segunda dose da vacina de Co-
vid-19 para que busquem os pos-
tos para se imunizar. Entre os
dias 1 e 10 de dezembro a Se-
cretaria de Estado da Saúde quer
incentivar a população a com-
pletar o esquema vacinal e tam-
bém tomar a dose adicional an-
tes das festas de final de ano.

Há poucas semanas para o
fim de 2021, é fundamental re-
duzir o número de faltosos evi-
tando o aumento de casos gra-
ves e óbitos pela doença. Ape-
sar de ter ocorrido uma redução
no número de faltosos nas últi-
mas três semanas em cerca de
26%, a pasta estadual intensifi-
cará a comunicação nos próxi-
mos dias com o intuito de am-
pliar a cobertura vacinal antes
das reuniões de Natal, Ano Novo

e demais confraternizações.
O balanço desta terça-feira

(30) contabiliza 836,4 mil pes-
soas que ainda precisam comple-
tar o esquema vacinal com o
imunizante do Butantan/Corona-
vac, outras 931,8 mil da Fiocruz/
AstraZeneca/Oxford e 2,14 mi-
lhões da Pfizer/BioNTech.

“As festas de final de ano
caracteristicamente reúnem um
maior número de pessoas e na-
turalmente pode ocorrer uma
maior circulação do vírus. Por
isso, estamos intensificando a
comunicação nestes próximos
10 dias para conscientizar a
população sobre a importância
das duas doses da vacina e da
dose adicional para que possa-
mos manter o controle da pan-
demia no nosso estado”, des-
taca a coordenadora do Plano
Estadual de Imunização (PEI),
Regiane de Paula.

Para completar o esquema

vacinal contra COVID-19, são
necessárias duas doses para a
vacina do Butantan (intervalo
de 28 dias), da Fiocruz (8 se-
manas) e Pfizer (21 dias). Caso
o prazo seja ultrapassado, é
fundamental que o cidadão
procure um posto assim que
possível para orientações e
para completar a imunização. O
esquema vacinal da Janssen pre-
vê apenas uma dose.

As Prefeituras são responsá-
veis pela busca ativa dos vacina-
dos, mas o Governo de SP apoia
a ação com o envio de mensa-
gem via SMS e por e-mail à po-
pulação para lembrar a data da
segunda dose conforme pré-ca-
dastro realizado no site Vacina
Já ou no momento da aplicação
da vacina.

Dose adicional
Além disso, toda a população

adulta pode se vacinar com a

dose adicional de COVID-19. A
nova orientação do Plano Esta-
dual de Imunização (PEI) segue
a diretriz do Programa Nacional
de Imunização (PNI) e vale para
todas as pessoas que tomaram as
duas doses da Coronavac, Astra-
zeneca e Pfizer há pelo menos
cinco meses. A partir de 1º de
dezembro, quem completou o
esquema vacinal até julho pode-
rá se vacinar.

Quem tomou a vacina da
Janssen, de dose única na pri-
meira etapa da campanha, pode-
rá receber a dose adicional do
mesmo imunizante com interva-
lo a partir de dois meses. No
entanto, na ausência da vacina da
Janssen, que é o que acontece
com estado de São Paulo já que
o Ministério não disponibilizou
doses adicionais deste imuni-
zante, é possível ser administra-
da uma dose adicional da Pfizer
(vacina de RNA mensageiro).

Disponível para todos os
cidadãos em qualquer idade,
o RG é o documento de iden-
tificação mais solicitado no
Poupatempo, representando
aproximadamente 35% do to-
tal de atendimentos realiza-
dos pelos postos em 2021.
Nos dez primeiros meses do
ano, o Poupatempo realizou
6,4 milhões de serviços pre-
senciais, sendo mais de 2,2
emissões de RG, das quais
1,8 milhão foram de segun-
das-vias.

Para solicitar o documen-
to, é muito simples. Basta
agendar data e horário no
posto de preferência e com-
parecer pessoalmente levan-
do a Certidão de Nascimen-
to ou Casamento. Crianças
menores de 16 anos devem
estar acompanhadas de um
dos pais ou responsável le-

gal, com documento de iden-
tificação.

A primeira via do RG é
gratuita e a taxa da segunda
via, que em 2021 é de R$
43,64, também pode ser isen-
ta em alguns casos, como
para pessoas que se declara-
rem pobres nos termos da Lei
7115/83. Para evitar deslo-
camentos, os cidadãos po-
dem optar pelo recebimento
do documento em casa, pe-
los Correios, mediante paga-
mento da taxa de R$ 9,09.

“O documento de identi-
ficação é direito de todo ci-
dadão e o Poupatempo ofe-
rece esse serviço aliando tec-
nologia e atendimento huma-
nizado, com coleta biométri-
ca das impressões digitais,
foto e assinatura, sem pagar
a mais por isso”, explica Mu-
rilo Macedo, diretor da Pro-

desp – empresa de Tecnolo-
gia do Governo de São Pau-
lo que administra o progra-
ma Poupatempo no Estado.

Importante destacar que o
RG não tem prazo de valida-
de definido por lei, porém,
para evitar fraudes, algumas
instituições pedem que o do-
cumento esteja atualizado,
emitido em no máximo 10
anos, pois o objetivo do do-
cumento é justamente iden-
tificar seu portador.

Por não ter idade mínima
para ser emitido, é comum
encontrar crianças fazendo o
RG desde muito pequenas.
Para isso, os atendentes do
Poupatempo recebem um
treinamento específico, in-
cluindo o uso de brinquedos
para chamar a atenção dos
pequenos. “Cada vez mais
pais têm optado por fazer o

RG de bebês, por ser um do-
cumento mais prático de ser
apresentado do que a Certidão
de Nascimento, e mais segu-
ro, já que a criança pode ser
identificada pela foto”, afirma
o diretor da Prodesp. Neste
ano, o programa atendeu 285
mil solicitações para crianças
e menores de 18 anos.

O documento estadual
emitido pelo Instituto de
Identificação Ricardo Gum-
bleton Daunt (IIRGD), órgão
da Polícia Civil de São Pau-
lo, válido em todo o territó-
rio nacional e em países do
Mercosul, depende de aten-
dimento presencial, na mai-
oria das vezes em que se de-
seja emitir uma nova via,
devido a atualização da ima-
gem, coleta de digitais e as-
sinatura. Porém, quem já
tem um RG emitido no Esta-

do de São Paulo de 2014 até
agora, pode usar os totens de
autoatendimento, disponíveis
em todos os postos do pro-
grama, shoppings e super-
mercados, além de estações
de Metrô e da CPTM, para
solicitar a segunda via.

Nos meses de férias es-
colares, como dezembro e ja-
neiro, a demanda por novos
RG costuma ser maior nos
postos do Poupatempo. Para
atender pessoas que tenham
urgência na emissão do do-
cumento em caso de viagens
dentro do Mercosul, o Pou-
patempo oferece atendimen-
to para confecção de um RG
emergencial nas unidades de
Guarulhos e de Campinas
Shopping, que ficam próxi-
mos aos grandes aeroportos
internacionais de São Paulo.
Nesses casos, não é preciso

agendar o atendimento, que
pode ser feito dentro do pra-
zo das 48 horas que antece-
dem a viagem, mediante
apresentação de comprovan-
te, como voucher de passa-
gem aérea. O documento fica
pronto em até duas horas e
tem validade de 90 dias, a
partir da data de emissão.

Vale lembrar que para fa-
zer qualquer outro serviço
presencial no Poupatempo é
necessário agendar data e ho-
rário no portal
www.poupatempo.sp.gov.br
ou no aplicativo Poupatem-
po Digital. O agendamento é
pessoal e gratuito. Outros,
mais de 160 serviços, estão
disponíveis nos canais eletrô-
nicos e podem ser feitos
quando e onde quiser, com
conforto e segurança, na pal-
ma da mão.

SP usará vacina da Pfizer como segunda
dose em quem recebeu a Janssen

A prefeitura de São Paulo
informou que vai usar a vacina
da Pfizer para a segunda dose
naqueles que foram vacinadas
com o imunizante da Janssen –
cerca de 300 mil pessoas na ca-
pital paulista. A medida passa a
valer a partir da terça-feira (30).

Segundo a prefeitura, a inter-
cambialidade respeita docu-
mento técnico do governo de
São Paulo, que permite a utili-

zação do imunizante da Pfizer
em caso de indisponibilidade de
doses da Janssen.

Ficou dispensada também a
obrigatoriedade da apresentação
de comprovante de endereço para
receber a vacina. “Com o alto ín-
dice de imunização para primeira
e segunda doses na capital e para
fortalecer a vacinação nacional,
qualquer pessoa pode se apresen-
tar para receber o imunizante, in-

dependentemente do local de re-
sidência”, informa a nota.

A prefeitura reforçou que
não há registro de pacientes com
a nova variante Ômicron, mas
informou ter determinado os
hospitais de referência para re-
cebimento de possíveis casos: o
Hospital Municipal Tide Setúbal
e o Hospital Geral Guaianazes.

Todas as amostras recebidas
pelo Instituto Butantan, pela

Universidade de São Paulo
(USP) e pelo Instituto Adolfo
Lutz, no momento, apontam a
variante Delta. A coleta, agora,
passa a incluir pacientes sinto-
máticos vindos de países africa-
nos, que terão os dados recolhi-
dos e receberão orientação para
cumprir quarentena de 14 dias,
de forma a serem monitorados
pelas autoridades de saúde.
(Agência Brasil)

Prefeitura de SP abre cadastro
para professores de Educação
Infantil, Fundamental e Médio

A Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo está
com inscrições abertas para ca-
dastramento para eventual con-
tratação de professores para
atuação em escolas munici-
pais da capital por tempo de-
terminado, pelo prazo de doze
meses. São 6.889 vagas aber-
tas. Os interessados têm até o
dia 8 de dezembro para preen-
cher o formulário online
(Link para um novo sítio).

Os contratados irão exer-
cer suas funções em Unidades
Educacionais da Educação In-
fantil até o Ensino Médio. As
vagas se referem às funções
de Professor de Educação In-
fantil, Professor de Educação
Infantil e Ensino Fundamental
I e Professor de Ensino Fun-
damental II e Médio. Cada can-
didato pode se inscrever em
apenas uma Diretoria Regional
de Educação.

Podem se candidatar às va-
gas qualquer professor com ha-
bilitação para docência na Edu-
cação Infantil e anos iniciais do
Ensino Fundamental, além de

professores de Ensino Funda-
mental e Médio com habilita-
ção em Ciências, Educação Fí-
sica, Geografia, História, Por-
tuguês, Matemática, Artes, In-
glês, Biologia, Física, Química,
Espanhol, Sociologia e Filoso-
fia. É obrigatória a apresenta-
ção de diploma registrado da
habilitação, acompanhado do
respectivo histórico escolar.

No ato da inscrição, profis-
sionais que tiverem experiência
docente comprovada deverão
anexar documento comproba-
tório (conforme modelo do co-
municado publicado no Diário
Oficial da Cidade) com conta-
gem em dias do tempo de car-
reira até 31/10/2021, seja na
rede pública ou privada. Apro-
vados em concursos públicos
ainda vigentes que ainda não
foram convocados para escolha
de vagas poderão declarar a
classificação e anexar atestado
de aprovação.

Em razão da situação de
emergência no Município de
São Paulo, declarada por meio
do Decreto nº 59.283/2020,

ficam impedidos de se inscre-
verem: gestantes e lactantes;
maiores de 60 (sessenta) anos;
portadores de qualquer doença
ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas
mais graves decorrentes da in-
fecção pelo coronavírus, nos
termos definidos pelas autori-
dades de saúde e sanitária e de-
ficientes que estejam no grupo
de risco.

A iniciativa visa garantir a
presença de docentes para re-
gência em turmas/classes, para
o atendimento das crianças, o
desenvolvimento regular das
atividades escolares, bem como
suprir a ausência de profissio-
nais que estão com impedimen-
to decorrentes de afastamentos
por licenças médicas.

O processo seletivo dos
candidatos será realizado pela
Diretoria Regional de Educação
receptora da inscrição observa-
da a necessidade de professor
para regência, e a ordem de
classificação, dos candidatos
inscritos. As listagens de clas-
sificação prévia dos inscritos

serão divulgadas ao público no
dia 07/01/2022.

 As 6.889 vagas serão divi-
didas da seguinte forma:

 – 1.560 vagas para profis-
sionais interessados na função
de Professor de Educação In-
fantil, para atuação nos Centros
de Educação Infantil (CEI) e
Centros Municipais de Educa-
ção Infantil (CEMEI).

 – 2.244 vagas para interes-
sados na função de Professor de
Educação Infantil e Ensino Fun-
damental I, para atuação em CE-
MEIs, com crianças de 4 e 5
anos, em Escolas Municipais de
Educação Infantil (EMEI) e
com os anos iniciais do ensino
fundamental I nas Escolas Mu-
nicipais de Ensino Fundamen-
tal (EMEF);

 – 3.085 vagas para profis-
sionais interessados na função
de Professor de Ensino Fun-
damental II e Médio, para atu-
ação em EMEFs, em Escolas
Municipais de Ensino Funda-
mental e Médio e Escolas Mu-
nicipais de Educação Bilíngue
para Surdos (EMEBS).

CÂMARA (São Paulo)
Ontem, 30 (novembro), foi do Dia do Evangélico(a). Desde

1993, esta é a única coluna diária  (imprensa São Paulo - Brasil)
que trata de cristãos e cristãs evangélicos e evangélicas na polí-
tica

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes completa amanhã 200 dias como prefeito.

Giordano completou 8 meses como senador (São Paulo). Am-
bos assumiram com a morte do Covas (PSDB) e do major Olim-
pio (PSL)

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Ontem, 30 (novembro), foi Dia do Evangélico(a). Desde

1993, esta é a única coluna diária na imprensa (São Paulo - Bra-
sil) que trata de cristãos e cristãs evangélicos e evangélicas na
política

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (agora sócio preferencial do PSDB) tratou com

o Sérgio Moro (Podemos) que aceita ser vice se o juiz da ‘Lava
Jato’ liderar as pesquisas 2022. Moro prometeu que vai fazer o
mesmo

.
CONGRESSO (Brasil)
Mesmo com votação secreta, o Senado vai concretizar a pro-

messa do Bolsonaro de levar um “terrivelmente evangélico” e ex-
ministro (Justiça) André Mendonça pra ser cristão no Supremo

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Filiação do Jair Bolsonaro - ontem ao Partido Liberal PL -

entra pra história da política brasileira como mais um namoro
que virou noivado e deu em casamento. Se é pra sempre é outra
história

.
PARTIDOS
Cumprida a promessa pra eleição 2018 de Jair Bolsonaro se

filiar ao PL.  No Dia do Evangélico, foi como o retorno do filho
pródigo, com o ‘pai’ Costa Neto fazendo festa pra ovelha que
volta ...

.
POLÍTICOS
... ao rebanho. O senador (RJ) Flávio aproveitou pra também

se filiar ao PL e acusar o ex-ministro (Justiça) Sérgio Moro
de ter traído seu pai e acusar o ex-Presidente Lula (PT)) de
ter sido ...

.
(Brasil)
... condenado e preso por ter roubado o povo brasileiro. O

PP (ex-ARENA) pode ser vice na chapa 2022 e Republicanos
(ex-PRB) estiveram presentes, além do ex-Presidente e sena-
dor Collor

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

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna
www.cesarneto.com  recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara
Municipal de São Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da As-
sembleia do Estado de São Paulo

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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Índia promete mais
vacinas contra covid

à África após
anúncio chinês

A Índia está pronta para enviar mais vacinas contra a covid-
19 à África “rapidamente” para ajudar a enfrentar a variante
Ômicron, disse o governo do país, depois que a China prometeu
1 bilhão de doses ao continente.

Índia e China têm laços estreitos com muitos países africa-
nos, mas Pequim injeta muito mais dinheiro na região e na se-
gunda-feira prometeu investir outros US$ 10 bilhões.

Já a Índia disse ter fornecido mais de 25 milhões de doses
de vacinas feitas domesticamente a 41 países africanos, a maior
parte através da rede global de distribuição de vacinas Covax.

“O governo da Índia está pronto para apoiar os países afeta-
dos da África no enfrentamento da variante Ômicron, inclusive
com suprimentos de vacinas produzidas na Índia”, disse o Mi-
nistério das Relações Exteriores em comunicado.

“Os suprimentos podem ser fornecidos através da Covax ou
bilateralmente.”

O comunicado ainda disse que o governo liberou todas as
encomendas feitas pela Covax para suprimentos da vacina da
AstraZeneca a países como Malawi, Etiópia, Zâmbia, Moçam-
bique, Guiné e Lesoto, além das remessas de doses da vacina
indiana Covaxin a Botsuana, mas não disse quantas doses foram
aprovadas recentemente.

No mês passado, a Índia retomou o envio de vacinas contra a
Covid-19 para o exterior pela primeira vez desde abril, quando
proibiu as exportações buscando imunizar seus próprios cida-
dãos ao ver a disparada das infecções no país. (Agencia Brasil)

Presidente de
Portugal veta

novamente lei que
permitiria eutanásia
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ve-

tou pela segunda vez uma lei que permitiria que doentes
terminais buscassem assistência de um médico para por fim
à vida, o que, na prática, adiou a legislação até um novo
Parlamento ser eleito.

O veto, anunciado na noite de segunda-feira, citou a lin-
guagem usada no projeto de lei para descrever doenças ter-
minais, que Rebelo de Sousa disse ser contraditória às vezes
e necessitar de esclarecimento.

O Parlamento pode emendar a legislação ou anular o
veto presidencial, mas é improvável que tenha tempo para
qualquer uma destas ações antes de ser dissolvido, o que
precederá uma eleição antecipada para 30 de janeiro.

Primeiro, parlamentares aprovaram um projeto de lei para
legalizar a eutanásia em janeiro, mas Rebelo de Sousa pediu
ao Tribunal Constitucional que avaliasse os “conceitos ex-
cessivamente indefinidos” da legislação.

A corte concordou e rejeitou o projeto de lei, dizendo
que ele é “impreciso” em suas definições de quando o direi-
to de morrer deveria ser concedido. O Parlamento abordou
as preocupações do tribunal e voltou a aprovar o projeto de
lei no mês passado.

Conforme a lei revisada, as pessoas teriam direito de
solicitar assistência para morrer em caso de doença terminal
ou se tiverem “uma lesão grave, definitiva e amplamente
debilitante, que torna uma pessoa dependente de uma ter-
ceira parte ou de tecnologia para realizar tarefas cotidianas
básicas”.

Mas o presidente conservador argumentou que ela conti-
nua usando termos demais, como “doença fatal”, “doença
incurável” e “doença grave”, e a devolveu novamente ao
Parlamento, que ele mesmo deve dissolver nos próximos
dias. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

A taxa de desemprego atin-
giu 12,6% no terceiro trimestre
deste ano, o que significa queda
de 1,6 ponto percentual na com-
paração com o segundo trimes-
tre de 2021. O número de pes-
soas em busca de emprego no
país recuou 9,3% e, com isso,
chegou a 13,5 milhões. Os ocu-
pados tiveram um crescimento
de 4%, alcançando 93 milhões
de pessoas. Os dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Contí-
nua), foram divulgados na terça-
feira (30) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Para a coordenadora de Tra-
balho e Rendimento do IBGE,
Adriana Beringuy, o crescimen-
to da ocupação no período foi
relevante. “No terceiro trimes-
tre, houve um processo signifi-
cativo de crescimento da ocupa-
ção, permitindo, inclusive, a re-
dução da população desocupada,
que busca trabalho, como tam-
bém da própria população que
estava fora da força de trabalho”,
observou.

A população fora da força de
trabalho é o contingente daque-
les que não estão ocupados e
nem buscando emprego. Com o
crescimento no número de ocu-
pados, o nível da ocupação, que
é o percentual de pessoas em
idade de trabalhar que estão no
mercado de trabalho, subiu para
54,1%, enquanto no trimestre
anterior tinha sido de 52,1%.

Doméstico
De acordo com a coordena-

dora, dentro desse crescimento,
a informalidade representa 54%.
Os empregados do setor priva-
do sem carteira assinada
(10,2%), que somaram 11,7 mi-
lhões de pessoas, estão entre as
categorias de emprego que mais
cresceram na comparação com
o trimestre anterior. No mesmo
período, o número de trabalha-
dores domésticos atingiu 5,4
milhões - o que equivale a uma
expansão de 9,2%, o maior des-
de o início da série histórica da
pesquisa, em 2012.

No primeiro trimestre do
ano passado, seis milhões de
pessoas eram trabalhadores do-
mésticos. Se considerados ape-
nas os trabalhadores sem cartei-
ra, houve aumento de 10,8%,
sendo 396 mil pessoas a mais.

Segundo Adriana Beringuy

esse é um processo de recupe-
ração que já vinha ocorrendo
desde junho. “A categoria dos
empregados domésticos foi a
mais afetada na ocupação no ano
passado e, nos últimos meses,
há uma expansão importante.
Embora haja essa recuperação
nos últimos trimestres da pes-
quisa, o contingente atual des-
ses trabalhadores é inferior ao
período pré-pandemia”, afir-
mou.

Conta própria
O contingente de trabalhado-

res por conta própria (3,3%)
também cresceu. As 25,5 mi-
lhões de pessoas nessa catego-
ria representam o maior núme-
ro desde o início da série histó-
rica da pesquisa. Aí estão inclu-
ídos os trabalhadores que não
têm CNPJ, que cresceram 1,9%
ante o último trimestre. Com
isso, a taxa de informalidade
chegou a 40,6% da população.
São 38 milhões de trabalhado-
res nessa situação.

Conforme a pesquisa, o cres-
cimento na ocupação também
está relacionado principalmen-
te às atividades de comércio
(7,5%), que equivale a mais 1,2
milhão de trabalhadores; indús-
tria (6,3%), 721 mil pessoas a
mais; construção (7,3%) com
486 mil pessoas a mais; e servi-
ços domésticos (8,9%), com
adição de 444 mil pessoas.

Rendimento
O avanço no número de pes-

soas ocupadas não veio com
melhorias no rendimento real
habitual de todos os trabalhos.
Ficou em R$2.459, uma queda de
4% relativo ao último trimestre
e de 11,1% em relação ao tercei-
ro trimestre do ano passado.

Com o valor de R$223,5 bi-
lhões, a massa de rendimento
ficou estável nas duas compara-
ções. Para a coordenadora, es-
ses números indicam que o au-
mento da ocupação foi puxado
por postos de trabalho com sa-
lários menores. “Há um cresci-
mento em ocupações com me-
nores rendimentos e também há
perda do poder de compra devi-
do ao avanço da inflação”, com-
pletou.

Regiões
A queda na taxa de desocu-

pação do país se estendeu a to-
das as regiões. No Sudeste, que

é a região com o maior número
de pessoas desempregadas (6,3
milhões), a taxa passou de
14,6% no segundo trimestre
para 13,1%. No Nordeste, saiu
de 18,3% para 16,4%. Ainda as-
sim, a região permanece tendo
a maior taxa de desocupação do
país.

“Essa queda na desocupação
no nível nacional também está
sendo observada regionalmente
em vários estados. Isso indica
que há um processo de recupe-
ração de trabalho que ocorre de
maneira disseminada no país”,
disse.

Mesmo com a a maior taxa
de desocupação do país
(18,7%), a Bahia apresentou es-
tabilidade nesse indicador e no
número de pessoas que estão
buscando por uma vaga no mer-
cado de trabalho (1,3 milhão). O
número de ocupados do estado
cresceu 6,5%. O motivo foi o
aumento de trabalhadores do-
mésticos (18,3%) e por contra
própria (12,3%). Conforme a
pesquisa, depois da Bahia, as
maiores taxas de desocupação
foram registradas por Amapá
(17,5%) e Rio Grande do Norte
(14,5%).

Entre os 93 milhões de pes-
soas ocupadas no Brasil, após a
alta de 4,0% no terceiro trimes-
tre, 66,4% de empregados, 4,1%
de empregadores, 2,1% de tra-
balhadores familiares auxiliares
e 27,4% de pessoas que traba-
lhavam por conta própria. Este
último grupo foi maior no Nor-
te (34,5%) e no Nordeste
(31,1%). Conforme a pesquisa,
dos 17 estados que tiveram ta-
xas de informalidade maiores
que a nacional, 16 são do Norte
e do Nordeste. O Pará (62,2%)
registrou a maior.

A coordenadora de Trabalho
e Rendimento do IBGE disse
que essas regiões, de maneira
geral, têm um percentual gran-
de desse tipo de trabalho. “A in-
formalidade é maior nessas duas
regiões. E esse perfil de traba-
lhador está contribuindo para a
recuperação do trabalho local.
Parte importante do trabalho
nessas duas regiões é atribuída
aos trabalhadores informais, que
tem nos trabalhadores por con-
ta própria um contingente im-
portante”, concluiu.

Pretos e pardos
Enquanto a taxa de desocu-

pação das pessoas brancas
(10,3%) ficou abaixo da média
nacional, a dos pretos (15,8%)
e dos pardos (14,2%) teve mo-
vimento contrário. Todos tive-
ram queda frente ao último tri-
mestre. Os pardos representa-
vam 46,8% da população fora da
força de trabalho, seguidos pe-
los brancos (43,1%) e pelos pre-
tos (8,9%). Já se comparada ao
segundo trimestre, a participa-
ção dos pardos diminuiu e a dos
brancos e pretos aumentou.

Na comparação com o ter-
ceiro trimestre do ano passado,
o nível de ocupação aumentou
para todas as pessoas. Os bran-
cos saíram de 51,4% para
55,8%, os pardos, de 46,7 a
52,1% e os pretos, de 49,0% a
55,6%.

Reponderação
A divulgação da Pnad Contí-

nua é com base na nova série ela-
borada pelo IBGE, a partir da
reponderação das projeções por
causa da mudança na forma de
coleta da pesquisa durante a pan-
demia da covid-19. Com as me-
didas de isolamento social em
março de 2020, a coleta come-
çou a ser feita de maneira remo-
ta, excepcionalmente por tele-
fone.

“A nova reponderação busca
mitigar possíveis vieses de dis-
ponibilidade em grupos popula-
cionais, intensificados pela que-
da da taxa de aproveitamento das
entrevistas”, observou Adriana.

Pesquisa
De acordo com o IBGE, a

Pnad Contínua é o principal ins-
trumento para monitoramento da
força de trabalho no país. “A
amostra da pesquisa por trimes-
tre no Brasil corresponde a 211
mil domicílios pesquisados.
Cerca de dois mil entrevistado-
res trabalham na pesquisa, em 26
estados e Distrito Federal, inte-
grados à rede de coleta de mais
de 500 agências do IBGE”, in-
formou o Instituto.

A coleta de informações da
pesquisa por telefone é feita
desde 17 de março de 2020. A
identidade do entrevistador pode
ser confirmada no site Respon-
dendo ao IBGE ou via Central de
atendimento (0800 721 8181),
conferindo a matrícula, RG ou
CPF do entrevistador, dados que
podem ser solicitados pelo in-
formante. (Agencia Brasil)

Compras com cartões de
crédito, débito e pré-pago po-
dem ter superado R$ 28 bi-
lhões na Black Friday deste
ano no Brasil, crescimento de
aproximadamente 22% em
comparação com 2020. Os
dados foram colhidos, no pe-
ríodo de 25 e 26 de novem-
bro, pela Associação Brasilei-
ra das Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços (Abecs).

O uso dos cartões na inter-
net, aplicativos e outros tipos
de compras não presenciais teve
alta de cerca de 30% no perío-
do. As novas tendências de con-

Governo pede devolução de auxílio
emergencial recebido indevidamente
O Ministério da Cidadania

enviou na terça-feira (30) men-
sagens de celular (SMS) orien-
tando a devolução voluntária de
recursos recebidos indevida-
mente do auxílio emergencial,
além de denúncia de fraudes.
Este é o terceiro lote a ser envi-
ado este ano e 625 mil pessoas
receberão.

Também estão na lista de
devolução beneficiários do

auxílio emergencial e que
compõem o público que rece-
be o Auxílio Brasil (antigo
Bolsa Família) via Cadastro
Único (CadÚnico) e que pre-
cisam fazer a devolução.

Estão entre os alvos da ação,
trabalhadores que declararam o
Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca e foram notificados para fa-
zer a restituição do auxílio
emergencial, mas ainda não efe-

tuaram o pagamento. Além dis-
so, pessoas que receberam re-
cursos, mas não se enquadram
nos critérios de elegibilidade do
programa.

Outro grupo inclui pessoas
que recebem um segundo be-
nefício assistencial do gover-
no federal, como aposentado-
ria, seguro desemprego ou
Programa Emergencial de Ma-
nutenção do Emprego e da

Renda. Quem tem vínculo em-
pregatício na data do requeri-
mento do auxílio emergenci-
al também terá de ressarcir os
cofres públicos.

Segundo o ministério, após
os dois primeiros lotes de men-
sagens, foram devolvidos aos
cofres públicos aproximada-
mente R$ 66,3 milhões no pe-
ríodo de 18 de agosto a 18 de
novembro. (Agencia Brasil)

Procon-SP recebe 703
reclamações sobre a Black Friday

O Procon-SP recebeu 703 re-
clamações de consumidores que
tiveram problemas nas compras ou
contratações na Black Friday até a
tarde da última segunda-feira (29).
A B2W (Americanas.com, Subma-
rino, Shoptime, Sou Barato e Lo-
jas Americanas) teve 107 casos
(15% das queixas) e a Via S/A (Ca-
sas Bahia, Ponto Frio e Extra.com),
teve 96 (14% das queixas). Nas
redes sociais, o órgão teve 457
consultas e pedidos de orientação

sobre o tema.
As principais reclamações

foram atraso ou não entrega da
encomenda (174 reclamações,
25% do total); pedido cancela-
do após a finalização da compra
(162 reclamações, 23% do to-
tal); mudança de preço ao fina-
lizar a compra (79 ou 11%); ma-
quiagem de desconto – quando
o desconto oferecido não é real
(77 ou 11%); e produto ou ser-
viço indisponível (75 ou 11%).

Segundo o Procon-SP, na
Black Friday do ano passado fo-
ram registrados 1.107 atendimen-
tos (726 reclamações e 381 con-
sultas e orientações nas redes so-
ciais). De acordo com o diretor
executivo do Procon-SP, Fernan-
do Capez, neste ano, o número de
reclamações manteve-se estável,
com leve aumento de 3%.

“Muitos consumidores con-
sultaram o Procon-SP, o que de-
monstra que as pessoas estão

mais cautelosas antes de fechar suas
compras e se precavendo de eventu-
ais golpes. Com o consumidor fa-
zendo mais pesquisa, consultando a
credibilidade do site, a reputação da
empresa, prestando atenção ao pre-
ço total oferecido, acrescido à co-
brança de frete, de encargos etc. as
reclamações se reduzem aos proble-
mas mais corriqueiros, como atraso
e cancelamento do pedido. O balan-
ço geral é positivo”, afirmou. (Agen-
cia Brasil)

Uso de cartões
cresceu cerca de 22%

na Black Friday
sumo ganharam evidência na
pandemia, com forte estímulo
às vendas online. Pagamentos
não presenciais representam
hoje cerca de 35% de todos os
gastos realizados com o cartão
de crédito.

Entre os itens mais busca-
dos na Black Friday deste ano
estão alimentos, que repre-
sentou aproximadamente
20% dos gastos, além de pro-
dutos de higiene e beleza. As
compras de produtos eletro-
eletrônicos acabaram em se-
gundo plano neste ano.
(Agencia Brasil)

Incerteza da economia recua em
novembro pelo 2º mês consecutivo

O Indicador de Incerteza da
Economia brasileira (IIE-BR),
medido pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), recuou 2 pontos na
passagem de outubro para novem-
bro deste ano. Essa foi a segunda

queda consecutiva do indicador.
Apesar da queda, o indicador,

que chegou a 129,3 pontos, está
14,2 pontos acima do nível de
fevereiro de 2020 (115,1 pon-
tos), ou seja, do período pré-

pandemia de covid-19 no país.
A queda da incerteza foi pro-

vocada pelo recuo de 5,8 pon-
tos do componente de mídia,
baseado na frequência de notí-
cias com menção à incerteza nas

mídias impressa e online.
O componente de expectativas,

construído a partir das previsões dos
analistas econômicos, por outro
lado, cresceu 14,2 pontos, a quarta
alta consecutiva. (Agencia Brasil)



QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2021Página 4 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto  convoca os Presidentes ou seus representantes devidamente
credenciados das entidades de prática afiliadas, em pleno gozo de seus direitos
estatutários, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia  29 de janeiro de
2022, em primeira convocação às 09h00 com  presença da maioria das afiliadas e às
09h30 em segunda e última convocação com a presença de qualquer número das
afiliadas, a ser realizada  no  Auditório da ASSOCIAÇÃO OKINAWA KENJIN DO
BRASIL, sito na Rua Dr. Tomaz de Lima, 72 – Bairro da Liberdade – São Paulo/SP –
CEP 01513-010, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 –  Aprovação dos
relatórios Administrativos, Financeiro e Técnico do Exercício de 2021; 2 – Aprovação
do balanço financeiro do Exercício de 2021 e do respectivo parecer do Conselho
Fiscal; 3 – Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2022; 4 –
Homologação dos Atos da Presidência durante o ano de 2021; 5 -  Aprovação da
Tabela de Custas para o exercício de 2022; 6 - Assuntos Gerais pertinentes ao Karate
Paulista. De acordo com o estabelecido em nosso Estatuto vigente, o voto é
UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar mais de uma Entidade de
Prática. São Paulo, 30de  novembro de 2021.

José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Cooperados da Ligue Táxi – Cooperativa de Trabalho dos
Taxistas Autônomos de São Paulo, situada à Rua Silveira Rodrigues, 176 – Bairro
Siciliano, CNPJ 21.310.199/0001-24, convocados a participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 11/12/2021, no Espaço Master Seven situado à
Rua Pio XI n° 743, -  Bairro Alto da Lapa - São Paulo - SP,  com a primeira chamada as
07h00, segunda chamada as 08h00 e terceira chamada as 09h:00, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: Da Diretoria: 1)-Aprovar a entrada de novos cooperados
conforme aumento de corridas, 2)-autorizar a entrada de carros pretos, 3)- Liberar o
uso de barba aparada, 4)- autorizar o 2º motorista a trabalhar com o mesmo carro, 5)-
Aumentar a taxa de desconto de boleto conforme a necessidade dos contratos. São
Paulo, 30 de Outubro de 2021. Ligue Taxi - Cooperativa de Trabalho dos Taxistas
Autônomos de São Paulo. Rodinei Machado Lessa – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 24 do Estatuto Social, ficam os associados do Instituto Nacional
de Esporte, Educação e Cultura – INEEC, CNPJ 22.644.322/0001-06, convocados
para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na Av. Dr. Orencio Vidigal, nº
398, Letra A, Bairro Vila  Carlos  Prates, na cidade de São Paulo/SP, no dia 14 de
dezembro 2021 às 19h em primeira convocação, e às 19;30h do mesmo dia e local, em
segunda convocação para deliberar sobre os assuntos: (I) aprovação das contas da
entidade; (II) eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal. As regras do
processo eleitoral encontram-se disponíveis na sede do Instituto. São Paulo, 29 de
novembro 2021. Deisyane da Conceição Samora Araujo – Diretor Presidente – Instituto
Nacional de Esporte, Educação e Cultura – INEEC.
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BIOMM S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 04.752.991/0001-10 - NIRE nº 31.300.016.510

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) na forma prevista no 
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), 

a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a realizar-se no dia 27 de dezembro de 2021, às 14:00 horas, 
na sede social da Companhia, situada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, Avenida Regent, nº 705, Lote 15 

constantes da Ordem do Dia:  (i)  a alteração do objeto social da Companhia para incluir as seguintes atividades: (a) prestação 
de serviços de industrialização por encomenda de terceiros; e (b) produção, por conta de terceiros, de medicamentos de uso 
humano e veterinário;  (ii)
objeto social; (iii)  a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração 
realizadas em 29 de junho de 2021 e em 02 de setembro de 2021;  (iv)  a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da 

(v)  a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude 
das deliberações dos itens (ii) e (iv) acima;  (vi)  eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia;  (vii)  
designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia; e (viii)  alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm, aprovado pela Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018 (“Plano de Opção”). Para a AGE, a Companhia não disponibilizará 
aos seus acionistas o direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Os acionistas encontrarão todas as informações 

está no site da Companhia (www.biomm.com) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Nova Lima/
MG, 30 de novembro de 2021. Cláudio Luiz Lottenberg - Presidente do Conselho de Administração.

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 28 de dezembro 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), e aditado em 14 de outubro de 2021 para inclusão do Banco De 
Desenvolvimento De Minas Gerais S.A. BDMG como parte; (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 n.º 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) Aprovar a alteração da “Data de Verifi cação” para todo o dia 10 (dez) de cada mês. (iv) 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/
fi ança bancária 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 Clausula Sexta da Cessão Fiduciária. (v) Aprovar ainda, a substituição do Fundo de Reserva 
CRI, por fi ança bancária a ser prestada por banco de primeira linha, no montante equivalente ao valor do próximo pagamento 
de Remuneração e da Amortização Programa dos CRI, sendo certo que caso a fi ança bancária do Fundo de Reserva não 
corresponda Valor Mínimo do Fundo de Reserva, a Fiduciante fi cará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida 
na Conta de Custódia de acordo com a Clausula 5.18 e 5.18.1 do Termo de Securitização; (vi) Autorizar o Agente Fiduciário, 
em conjunto com a Emissora, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações, 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, 27 de novembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 102684165389-4

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
de prazo para purgação de débito, dando prosseguimento a realização da
hasta pública do IMÓVEL: RUA ITAGYBA SANTIAGO, Nº 360,
APARTAMENTO Nº 151 DO TIPO B, LOCALIZADO NO 15º ANDAR DO
EDIFÍCIO MAISON LOUVRE, 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA, SÃO PAULO/
SP.

Primeiro público leilão: 20/12/2021 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Segundo público leilão:  13/01/2022 a partir das 10:30 as 10:45 horas

Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS – COD. 2887 NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM
AMERICA, SÃO PAULO/SP.

Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Mutuário(s):
NELSON VESPA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, MÉDICO, RG.
16.719.751-SSP/SP, CPF: 112.903.288-46.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão.

Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br.

São Paulo, 27 de Novembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED: 609

27/11, 30/11 e 01/12/2021

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem e interessar possa que, por Adeir Gomes Nogueira, foi lhe
apresentado, para registro, a escritura de 14 de outubro de 2021, do 21º Tabelião de
Notas da Capital-SP (livro 3992/págs.185/187), pela qual ROBERTA ADRIANO
FERREIRA SALUM, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 25.203.313-
9-SSP/SP, CPF nº 166.478.298-22, casada no regime da separação de bens na
vigência da Lei nº 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob nº 9.574 no 4º
Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, com BERTOLDO SALUM FILHO,
administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 13.378.455-1-SSP/
SP, CPF nº 245.924.588-26, brasileiros, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua
Inajaroba nº 43, apartamento nº 81, Vila Nova Conceição, INSTITUIU EM BEM DE
FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem
como de conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM APARTAMENTO
nº 81, localizado no 7º pavimento-tipo do EDIFÍCIO LE PALAIS, situado na Rua
Inajaroba nº 43, no 24º Subdistrito – Indianópolis, 14ª Circunscrição Imobiliária desta
Capital, com a área privativa de 401,97m², a área na garagem de 54,05m², a área de
uso comum de 203,88m², a área total de 659,90m², a fração ideal do terreno de
4,3787%, cabendo-lhe 05 vagas para automóveis de passeio sujeitas ao auxílio de
manobrista de nºs 20P, 21P, 22M, 23M e 25P localizadas no 2º subsolo. Perfeitamente
registrado sob o n° 4 na matrícula n° 184.372, em data de 28 de outubro de 2014, neste
Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa
local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro
Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 29 de
novembro de 2021.
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PLARCON INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 07.535.045/0001-00 - NIRE 35.300.379.896
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 10/11/2021

Data, horário  e local: 10/11/2021, às 10h, na sede social. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade dos Acionistas. Mesa: Presidente - Ricardo Piccinini da Carvalhinha; Secretário - 
Guilherme Claudio Gebara. Deliberações: A única acionista aprovou, sem ressalvas: 1. Nos termos 
do Artigo 173 da Lei das S.A., a redução do capital social da Companhia em R$ 18.785.000,00 em 
razão do mesmo ter se tornado excessivo em relação ao desenvolvimento das atividades da 
Companhia, passando dos atuais R$ 19.316.892,00 para R$ 579.506,76, sem o cancelamento de 
quaisquer ações representativas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado 
o número de ações e o percentual de participação acionária no capital social da Companhia, com a 
consequente restituição de capital aos acionistas da Companhia, na proporção da participação 
acionária. 2. Nos termos do Artigo 174 da Lei das S.A., a deliberação acima somente se tornará eficaz 
após decorrido 60 dias da publicação da ata, sem que haja impugnação de credores quirografários da 
Companhia, quando então a referida ata será apresentada para arquivamento perante a JUCESP 
juntamente com a cópia das publicações supra referidas. 3. Aprova a alteração da redação do caput do 
Artigo 5º do Capital Social da Companhia. Encerramento: Ata foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. SP, 10/11/2021. Assinatura: Viver Empreendimentos Ltda. Em Recuperação Judicial - Por: 
Ricardo Piccinini da Carvalhinha, Arthur Vinícius Ruperes Marin e Guilherme Claudio Gebara.

PROJETO IMOBILIÁRIO CONDOMÍNIO PARK PLAZA SPE 52 LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME nº 08.698.531/0001-01 - NIRE 35.230.229.785
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10/11/2021

Data, horário e local: 10/11/2021, às 10h, na sede social. Convocação: Dispensada. Presença: totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente - Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha; Secretário - Sr. Guilherme Claudio Gebara. 
Deliberações: 1. As Sócias, resolvem reduzir o  capital social da Sociedade em R$ 2.320.160,00, passando dos 
atuais R$ 14.501.000,00 para R$ 12.180.840,00, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, Lei 10.406/ 2002 do Código 
Civil, tendo em vista que o capital social é excessivo em relação ao seu objeto social, e a  consequente alteração da 
Cláusula 6ª do Contrato Social. 2. A redução de capital social ora aprovada será implementada por meio da celebração 
do Contrato Social para reformar a sua Cláusula 6ª a fim de refletir a redução do valor nominal das quotas de emissão 
da Sociedade, passando dos atuais R$ 1,00 para R$ 0,84. O valor da restituição devido às Sócias em decorrência da 
presente redução de capital social será quitado: (i) Em relação à Sócia Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. “Em 
Recuperação Judicial”, mediante compensação da dívida detida pela Sociedade contra a Sócia Viver Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. “Em Recuperação Judicial”; e (ii) Em relação à Sócia Viver Participações Ltda. “Em Recuperação 
Judicial”, mediante restituição do valor correspondente em moeda corrente nacional no prazo de até 5 dias úteis 
contados da data de eficácia da presente redução de capital. 3. A eficácia da presente redução de capital ocorrerá 
na data de expiração do período para oposição de credores previsto no artigo 1.084, §1º, do Código Civil, de 90 dias 
contados da data da publicação da presente Ata. Encerramento: Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. SP, 10/11/2021. Assinaturas: Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Em Recuperação Judicial. Viver 
Participações Ltda. Em Recuperação Judicial, ambas representadas por seus administradores, Srs. Ricardo Piccinini 
da Carvalhinha, Arthur Vinícius Ruperes Marin e Guilherme Claudio Gebara.

Toronto S.A. - Desenvolvimento e Participações
CNPJ 31.485.344/0001-61 - NIRE 35.300.521.927 - Companhia Fechada

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 29.10.2021
1. Data, Hora e Local: 29.10.2021, 10hs, na sede da Toronto S.A. - Desenvolvimento e Participações (“Companhia”), 
Avenida Paulista, 2.300, 6º andar, conjunto 62, Bela Vista, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a to-
talidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 
3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da Acionista detentora da totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do §4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretá-
rio: Gustavo Marques do Canto Lopes. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Compa-
nhia, com a consequente alteração do caput artigo 4º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. 6. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, de-
liberaram aprovar: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA; 
6.2. Conforme atribuições previstas nos incisos (i) e (ii) do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do 
capital social no valor de R$ 8.200.000,00, mediante a emissão de 1.640.000 novas ações ordinárias, todas nominati-
vas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$5,00, a serem totalmente subscritas e integralizadas até 
31/12/2021, pelas suas acionistas CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”) e J2L Parti-
cipações Ltda. (“J2L”), na proporção das suas participações acionárias, conforme boletim de subscrição anexo à pre-
sente ata (ANEXO I), passando o capital social da Companhia de R$ 61.813.000,00 para R$ 70.013.000,00; 6.2.1. Em 
consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que pas-
sará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R$ 70.013.000,00, totalmente 
subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, representado por 43.577.800 ações ordinárias no-
minativas sem valor nominal.”. 6.3. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na 
presente assembleia; e 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada no 
item 6.2. acima, conforme constante do Anexo II da presente ata, tendo uma via levada a registro perante a Jun-
ta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra.  7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os pre-
sentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do ar-
tigo 5º, da Lei 14.063/2020. São Paulo/SP, 29.10.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da 
Mesa e Gustavo Marques do Canto Lopes, Secretário. Acionistas: (1) CIIS - Companhia de Investimentos em 
Infraestrutura e Serviços, pelos Srs. Waldo Edwin Pérez Leskovar e Marcio Yassuhiro Iha; e (2) J2L Participa-
ções Ltda., pelo Sr. Líbano Miranda Barroso. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro pró-
prio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil e Gustavo 
Marques do Canto Lopes - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 558.073/21-9 em 
22.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29.10.2021. Boletim de Subscrição: Bo-
letim de Subscrição de 1.640.000 novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emis-
são de R$ 5,00 por ação, representativas do capital social da Companhia. Subscritores: CIIS - Companhia de In-
vestimentos em Infraestrutura e Serviços, sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Blo-
co B, 4º Andar, sala 6, 04.551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 05.410.674/0001-88 e NIRE nº 33.300.312.374, neste ato 
devidamente representada por seus Diretores, os Srs. Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado sob 
o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, RNE W616562-V, CPF/MF nº 170.070.048-06; e Marcio 
Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 17.384.717-1 SSP/SP 
e CPF/MF nº 153.066.718-61, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º Andar, Vila 
Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas:, Espécie de Ações Subscritas: ON 1.312.000, Preço de Emis-
são das Ações - R$: 5,00, Forma e Prazo para Integralização: R$ 6.560.000,00, em moeda corrente nacional, 
até 31/12/2021; J2L Participações Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida Niemeyer, nº 02, Edifício Leblon 
Offi ce, Lojas 212 e 213, Vidigal, 22.450-220, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF nº 18.381.997/0001-32 e NIRE nº 332.0952819-
0, neste ato devidamente representada por seu Diretor, o Sr. Líbano Miranda Barroso, brasileiro, casado sob o re-
gime de comunhão parcial de bens, economista, RG nº. 56.555.555-8 - SSP/SP e CPF/MF nº 421.016.386-49, com en-
dereço profi ssional na Avenida Niemeyer, nº 02, Edifício Leblon Offi ce, Lojas 212 e 213, Vidigal, 22.450-220, Rio de Ja-
neiro/RJ. Assinatura:, Espécie de Ações Subscritas: 328.000 ON, Preço de Emissão das Ações - R$: 5,00, 
Forma e Prazo para Integralização: R$ 1.640.000,00 em moeda corrente nacional, até 31/12/2021. Total da Es-
pécie de Ações Subscritas: 1.640.000, Total do Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 8.200.000,00. São 
Paulo/SP, 29 de outubro de 2021. Marco Antonio Souza Cauduro  - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Di-
gital ICP Brasil e Gustavo Marques do Canto Lopes - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil.
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Living Empreendimentos Imobiliários S.A.
NIRE 35.300.470.192 - CNPJ 08.281.952/0001-32 

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora, local: 27.09.2021, as 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 2º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/SP. Presença: 
100% capital social votante. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. 
Deliberações Aprovadas: 1. Tendo em vista que o capital encontra-se totalmente integralizado, os acionistas aprovam o 
aumento do capital social em R$ 34.373.000,00, escriturados na conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, 
com emissão de 34.373.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço da emissão de R$ 1,00 por 
ação, todas da Acionista Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, neste ato totalmente 
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, passando o capital de R$217.094.751,00 para R$ 251.467.751,00 
dividido em 251.467.751 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, mediante a capitalização de créditos detidos 
pela subscritora, escriturados na conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. 2. Nos termos do artigo 173 da Lei 
6.404/76, a redução do capital social em R$ 246.471.593,00, considerado excessivo em relação ao objeto social, com o 
cancelamento de 246.471.593 ações ordinárias, sem valor nominal, todas da Acionista Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações, que receberá a restituição do valor das ações canceladas a título de capital 
excessivo em moeda corrente nacional. 3. Autorizar os administradores da Companhia a assinar e fi rmar todos os documentos 
necessários. 4. Por força da redução de capital acima aprovada, o capital social passa de R$ 251.467.751,00 para R$ 
4.996.158,00 dividido em 4.996.158 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, alterando-se o caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social: Artigo 5º -

Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 27.09.2021. Acionista: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, por 
Rafaella Nogueira de Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora
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O Ministério do Trabalho e
Previdência informou na terça-fei-
ra (30) que foram gerados 253.083
empregos com carteira assinada
em outubro. Os números fazem
parte do Novo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Novo Caged). Conforme o levan-
tamento, o saldo é de 2,6 milhões

Brasil criou 253 mil vagas
de emprego em outubro

de novas vagas nos dez primei-
ros meses deste ano.

Na avaliação do ministro do
Trabalho e Previdência, Onyx
Lorenzoni, o saldo positivo na
criação formal de empregos é uma
demonstração da recuperação
formal da economia.

“Apenas neste ano, mesmo

com os efeitos ainda do ‘fique
em casa, a economia a gente vê
depois’, conseguimos gerar mais
de 2,6 milhões de novos postos
formais de trabalho”, afirmou o
ministro.

No mês passado, o setor de
serviços gerou 144,6 mil postos
de trabalho. No comércio, foram

criadas 70,3 mil vagas. Em tercei-
ro lugar, o setor da indústria teve
saldo de 26,6 mil novos empregos.

Os estados de São Paulo (76,9
mil), Minas Gerais (21,3 mil) e Rio
de Janeiro (19,7 mil) foram as uni-
dades da federação que mais ge-
raram postos de trabalho. (Agen-
cia Brasil)

EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO A
PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE DEZEMBRO 2021  (DO DIA 07.12.2021
AO DIA 28.12.2021 )
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

Leilões de
Dezembro/2021

Miguel Donha JR  LEILOEIRO OFICIAL

JECEPAR 14/256L
 Fale conosco

www.donhaleiloes.com

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

07.12.2021  Terça-feira
Leilão Início 11h

On-Line On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

14.12.2021  Terça-feira
Leilão Início 11h

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

21.12.2021  Terça-feira
Leilão Início 11h

On-Line On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

28.12.2021  Terça-feira
Leilão Início 11h
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Balanço patrimonial Notas 2020 2019
Ativo/Circulante 62 36
Caixa e equivalentes de caixa 4 45 20
Impostos a recuperar 17 16
Não circulante 125.753 126.778
Investimentos 5 125.753 126.778
Total do ativo 125.815 126.814
Patrimônio líquido 125.815 126.814
Capital social 6 122.671 122.571
Reserva de lucros 3.144 4.243
Total do passivo 125.815 126.814

Demonstração do resultado Notas 2020 2019
Despesas gerais e administrativas 7 (73) (191)
Despesas tributárias (1) (2)
Equivalência patrimonial 5 (1.025) (12.574)
Ganho por compra vantajosa em investimentos 5 – 12.632
Prejuízo antes do resultado financeiro (1.099) (135)
Resultado financeiro – 14
 Resultado do exercício (1.099) (121)

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional: A Arlon Food NE Participações Societárias S/A 
(Arlon Food NE) foi constituída em 27/03/2017 e tem como objetivo social a 
participação societária como sócia ou acionista em sociedades de qualquer 
natureza, em especial sociedades com atuação no setor de produtos 
lácteos. Sua sede está situada na cidade de São Paulo. 

Arlon Food NE Participações Societárias S/A
CNPJ nº 27.541.343/0001-10

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente 2020 2019
Prejuízo do exercício (1.099) (121)
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes (1.099) (121)Demonstração das mutações 

do patrimônio líquido
Reserva de lucros

Capital  
social

Reserva 
 legal

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 72.801 264 4.100 77.165
Integralização do capital social 49.770 – – 49.770
Resultado do exercício – – (121) (121)
Saldos em 31/12/2019 122.571 264 3.979 126.814
Integralização do capital social 100 – – 100
Resultado do exercício – – (1.099) (1.099)
Saldos em 31/12/2020 122.671 264 2.880 125.815

Demonstração dos fluxos de caixa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (1.099) (121)
 Equivalência patrimonial 1.025 12.574
Decréscimo (acréscimo) de ativos e passivos:
 Impostos a recuperar – (3)
Caixa aplicado nas atividades operacionais – (3)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição em participações societárias – (62.332)
Caixa aplicado nas atividades de investimento – (62.332)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital social 100 49.770
Caixa gerado pelas atividades de financiamento 100 49.770
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes 25 (112)
Demonstração do acréscimo 
 no caixa e equivalentes de caixa – –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 20 132
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 45 20
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes 25 (112)

Diretoria 
Bruno Martins Silva                    Charles Benjamin Conner

Contador
Emilio Yoshiyuki Aoki - CRC 1SP113579/O-1 - CPF/ME nº 882.054.288-91

Data, Hora e Local: Aos 24.03.2021, às 09 horas, na sede social, Rua do Rócio, 220, 11º 
Andar, Conjunto 111, Edifício Atrium, São Paulo/SP. Presença: os fundadores e subscritores 
representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Gerard Medeiros de Roure, 
Secretário: Raphael de Avellar Cunha. Deliberações Aprovadas: 1 A constituição da 
Companhia sob a denominação de Adventures Inc. Participações S.A., bem como o 
Estatuto Social apresentado aos presentes. 2 A subscrição de 102 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, emitidas por R$1,00 cada uma, totalizando o valor de 
R$102,00, e a integralização parcial de 10% do valor total dessas ações pelos Acionistas 
Fundadores. 3 A totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de 
emissão da Companhia são subscritas pelos Acionistas Fundadores presentes, de acordo com 
as seguintes proporções: Os acionistas Gerard, Raphael e Ricardo, subscreveram cada um, 34 
ações ordinárias, pelo valor de R$34,00 a ser integralizada na forma do Boletim de 
Subscrição; 4 O capital será integralizado em moeda corrente do País em até 12 meses, a 
contar da data de expedição da Autorização de Funcionamento Jurídico. 5 Declarada 
constituída a Companhia. 6 A criação do Conselho de Administração da Companhia, que 
será composto por até 5 membros efetivos, pessoas naturais, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral da Companhia, cuja administração passa a ser exercida pelo Conselho 
de Administração e pela Diretoria. 7 A eleição dos membros do Conselho de Administração, 
com prazo de mandato a se encerrar na AGO da Companhia que deliberar sobre as 
demonstrações fi nanceiras e as contas dos administradores do exercício social fi ndo em 
31.12.2021, estendendo-se o mandato até a sua reeleição ou eleição de novos 
conselheiros, a saber: Gerard Medeiros de Roure, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
20.321.800-3, Detran - RJ, CPF/ME 125.118.417-03, Presidente; Raphael de Avellar 
Cunha, brasileiro, casado, economista, RG 20.031.817-8, Detran - RJ, CPF/ME 144.322.557-
65; e Ricardo Dias Mieskalo Silva, brasileiro, casado, administrador, RG 4.636.079-6 
SESP/PR, CPF/ME 038.840.019-65, todos residentes em São Paulo/SP. Estando todos os 
membros do conselho de administração eleitos, presentes e tendo estes aceitado os 
mandatos, foram eles investidos nos seus cargos mediante a assinatura do termo de posse 
e declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer atividades mercantis. 
8 Os Conselheiros acima nomeados elegeram, por unanimidade, para um mandato 
unifi cado de 3 anos, os seguintes diretores sem designação específi ca, conforme Ata de 
RCA: (a) Gerard Medeiros de Roure; (b) Raphael de Avellar Cunha; e (c) Ricardo 
Dias Mieskalo Silva. 9 Os diretores aceitam os cargos para os quais foram eleitos e 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 
10 Aprovar o Diário Ofi cial do Estado de São Paulo ou o Diário Ofi cial da União e um 
outro de grande circulação para serem os jornais de grande circulação que serão 
utilizados para as publicações determinadas pela Lei das S/A, quando necessárias. 11 
Autorizar os diretores ora eleitos a ultimar todas as formalidades remanescentes para 
registro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 24.03.2021. Acionistas Subscritores: Gerard Medeiros de 
Roure, Ricardo Dias Mieskalo Silva, Raphael de Avellar Cunha. Conselheiros Eleitos: 
Gerard Medeiros de Roure, Raphael de Avellar Cunha, Ricardo Dias Mieskalo Silva. 
Diretores Eleitos: Gerard Medeiros de Roure, Raphael de Avellar Cunha. Ricardo Dias 
Mieskalo Silva - Advogado: Gabriel Botelho Nascimento - OAB-SP 424.758. JUCESP NIRE 
3530057302-1 em 16.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 
1º: Adventures Inc. Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, 
que se rege pela Lei 6.404/1976 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”), pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais que forem aplicáveis. Artigo 2º: A 
Companhia tem sede e foro no Município de São Paulo/SP, na Rua do Rócio, 220, 11º Andar, 
Conjunto 111, Edif[icio Atrium, Vila Olímpia, CEP 04552-903. § único. A Companhia poderá 
abrir e fechar fi liais, escritórios e quaisquer estabelecimentos em qualquer parte do território 
nacional e no exterior, mediante deliberação da Diretoria. Artigo 3º: A Companhia tem por 
objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista. 
Artigo 4º: A duração da Companhia será por tempo indeterminado. Capítulo II - Do 
Capital e das Ações: Artigo 5º: O capital social é de R$ 102,00 totalmente realizado e 
dividido em 102 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º: As ações 
representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação 
ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. §2º: A Companhia 
não poderá emitir partes benefi ciárias. §3º: Cada ação ordinária confere ao seu titular o 
direito a um voto nas deliberações em Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleia 
Geral: Artigo 6º: A Assembleia Geral, convocada por qualquer Diretor, realizar-se-á na 
forma da lei, ordinariamente, até 30 de abril de cada ano, e, extraordinariamente, sempre que 
os interesses sociais o exigirem. Artigo 7º: Salvo nas hipóteses em que a lei estabeleça 
quórum qualifi cado de aprovação, que não possa ser alterado pelo presente Estatuto Social, 
ou previstas em Acordo de Acionistas, todas as demais deliberações, sem exceção, serão 
tomadas por voto de acionistas titulares de ações representativas de mais da metade das 
ações com direto de voto, inclusive a transformação da Companhia em outro tipo societário, 
não se computando os votos em branco, nem as abstenções. Artigo 8º: Ressalvadas as 
exceções previstas em lei, a assembleia geral instalar-se-á em primeira convocação com a 
presença de acionistas que representem no mínimo 1/4 do capital social com direito a voto; 
em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. §1º: A Assembleia Geral, após 
instalada, elegerá o secretário que, juntamente com o presidente aclamado pela maioria dos 
presentes, formarão a mesa; a seguir, iniciar-se-ão os trabalhos, respeitada a ordem do dia. 
§3º: A Assembleia Geral somente deliberará acerca de assuntos expressamente previstos na 
ordem do dia, constantes dos respectivas editais de convocação, sendo vedada a aprovação 
de matérias sob rubrica genérica. Artigo 9º: As assembleias gerais da Companhia serão 
presididas por qualquer um dos presentes, indicado por acionistas que representem a 
maioria das ações com direito de voto. O presidente da assembleia geral indicará um dos 
presentes para secretariar os trabalhos. Artigo 10 - Os acionistas poderão ser representados 
nas assembleias gerais por procuradores constituídos na forma do artigo 126, § 1º, da Lei 
6.404/76, seja para formação do quórum, seja para votação. § único: Os acionistas também 
poderão participar das assembleias gerais por meio de conferência telefônica, 
videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identifi cação 
do participante, sendo considerados presentes à assembleia. Os acionistas poderão exercer 
o direito de voto e participar da assembleia a distância, desde que sejam utilizados meios 
que permitam assegurar a identidade do acionista, ou de seu representante, bem como que 
permitam assegurar a autenticidade das respectivas manifestações e teor dos votos. O envio 
de voto por escrito, assinado pelo acionista, com fi rma reconhecida, até o horário de início 
da assembleia geral será considerado como meio apropriado para o registro da presença do 
referido acionista na assembleia e do sentido de seu voto, sem prejuízo de outros meios. Uma 
vez recebido o voto a distância, bem como computado e registrado o teor do referido voto, 
o presidente e/ou o secretário da assembleia geral fi carão investidos de plenos poderes para 
assinar a ata da reunião e a lista de presença ou o livro de registro de presença de acionistas 
em nome do acionista participante da assembleia geral nos termos deste artigo. Capítulo 
IV - Administração - Subseção I - Normas Gerais: Artigo 11 - A Companhia será 
administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, cujas atribuições estão 
descritas nos artigos abaixo, observados os termos do Acordo Acionistas devidamente 
arquivado na sede da Companhia. Subseção II - Conselho de Administração: Artigo 
12 - O Conselho da Administração será composto por até 5 membros efetivos, com mandato 
unifi cado de 03 anos, sendo permitida a reeleição. Artigo 13 - O Conselho de Administração 
se reunirá, em caráter ordinário, de acordo com a periodicidade acordada entre os Acionistas 
e à luz das necessidades da Companhia. §1º: As Reuniões do Conselho de Administração 
somente se instalarão em primeira ou segunda convocação, com a presença de, pelo menos, 
4 dos conselheiros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regular 
a Reunião do Conselho de Administração a que comparecerem todos os conselheiros, 
pessoalmente ou na forma do §2º abaixo. §2º: Será considerado presente às Reuniões do 
Conselho de Administração, o conselheiro que: (a) nomear qualquer outro conselheiro como 
seu procurador para votar em tal reunião, desde que a respectiva procuração seja entregue 
ao presidente do Conselho da Administração ou ao presidente da Reunião do Conselho de 
Administração previamente à sua instalação; (b) enviar seu voto por escrito ao presidente do 
Conselho de Administração ou ao presidente da Reunião do Conselho de Administração 
previamente à sua instalação, via fac-símile, carta registrada ou carta entregue em mãos ou 
(c) participar das Reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência ou 

conferência telefônica, desde que todos os participantes possam ser claramente identifi cados, 
caso em que a Reunião do Conselho de Administração será considerada realizada no local 
onde estiver o presidente do Conselho de Administração. Neste caso o voto do membro que 
participar por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica deverá ser formalizado e 
anexado à respectiva ata em até 24 horas da data do evento. Subseção III - Diretoria: 
Artigo 14 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 diretores sem 
designação, a serem eleitos com mandato unifi cado de 3 anos, permitida a reeleição 
(“Diretoria”), conforme atribuições descritas no Acordo de Acionistas da Companhia. §1º: Os 
Diretores terão amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a 
prática de todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o 
objeto e atividades da Companhia, inclusive poderes para transigir, celebrar acordos e 
convênios, renunciar, desistir, fi rmar compromissos, adquirir e alienar bens e direitos da 
Companhia. §2º: A Diretoria não será um órgão colegiado de administração da Companhia, 
devendo cada diretor desempenhar os seus deveres individualmente, dentro de suas 
respectivas responsabilidades e atribuições. Artigo 15 - Os Diretores serão indicados e 
eleitos por maioria de votos do Conselho de Administração. Artigo 16 - A Companhia será 
representada perante terceiros, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, mediante a 
assinatura de qualquer Diretor isoladamente. §1º: A Companhia poderá, ainda, ser 
representada por procurador(es), conforme vier a ser estabelecido nos respectivos 
instrumentos de mandato e na extensão dos poderes que neles se contiverem. §2º: Todas as 
procurações outorgadas pela Companhia deverão conter poderes específi cos e, com exceção 
daquelas outorgadas a advogados para sua representação em processos judiciais e 
administrativos, terão prazo de validade determinado e vedarão o substabelecimento, sob 
pena de nulidade. §3º: Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, caberá ao Conselho de 
Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fi xando, em qualquer dos 
casos, o prazo da gestão e a respectiva remuneração. §4º: A Diretoria reunir-se-á sempre que 
necessário e a convocação cabe a qualquer Diretor e a reunião instalar-se-á com a presença 
de Diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria. §5º: Competem ao 
Diretor Presidente, exemplifi cativamente, as seguintes atribuições:  exercer a supervisão de 
todas as atividades da Companhia;  coordenar e superintender as atividades da Diretoria, 
convocando e presidindo as suas reuniões;  manter a relação da Companhia com bancos, 
seguradoras, investidores existentes e potenciais;  manter os ativos da Companhia 
devidamente segurados;  gerenciar as áreas de tesouraria, contabilidade e assessoria 
fi nanceira;  dirigir e liderar a administração e gestão das atividades fi nanceiras da 
Companhia e suas controladas;  cuidar do planejamento e controle fi nanceiro e tributário; 

 planejar e elaborar o orçamento da Companhia;  dirigir a área de comercialização da 
Companhia, no País e no exterior;  dirigir a área de recursos humanos da Companhia;  
gerenciar a área administrativa da Companhia; e  representar a Companhia perante as 
sociedades em que detenha participação societária. §6º: Compete ao Diretor Adjunto, além 
de outras atividades, assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da 
Companhia. § 7º: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou empregado, que a envolverem em 
obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fi anças, 
avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente 
autorizados pela Assembleia Geral, de acordo com as disposições legais e com as previsões 
deste Estatuto. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal: Artigo 17 – A Companhia terá um 
Conselho Fiscal, o qual não terá caráter permanente e somente se instalará e funcionará nos 
exercícios sociais em que os acionistas assim o solicitarem, observadas as disposições legais 
aplicáveis. §1º: O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições e poderes que a lei 
lhe confere e será composto de, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros efetivos e igual 
número de suplentes, acionistas ou não, residentes no País. §2º: O pedido de instalação e 
funcionamento do Conselho Fiscal será formulado à Assembleia Geral, a qual elegerá os seus 
membros, fi xando-lhes a respectiva remuneração. §3º: Os membros do Conselho Fiscal 
exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se seguir a eleição, 
permitida a reeleição. Capítulo VI - Exercício Social: Artigo 18 - O exercício social 
iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será 
levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demonstrações fi nanceiras exigidas pela 
legislação vigente. A Companhia poderá, a critério da Diretoria, levantar balanços semestrais, 
trimestrais ou em períodos inferiores. §1º: Do resultado do exercício, serão deduzidos, 
primeiramente, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda. §2º: 
O lucro líquido apurado no exercício, ajustado na forma do  do artigo 202 da Lei 
6.404/76, inclusive no que se refere à retenção para reserva legal, será destinado 
sucessivamente e nesta ordem: (i) 5% para a constituição de reserva legal, até que esta atinja 
o valor correspondente a 20% do capital social; a constituição da reserva legal poderá ser 
dispensada no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas 
de capital, exceder a 30% do capital social; (ii) 25% do lucro líquido ajustado será destinado 
à distribuição aos acionistas, compensados os dividendos intermediários que tenham sido 
declarados no curso do exercício e o valor líquido dos juros sobre o capital próprio; e (iii) o 
saldo do lucro líquido será destinado para a Reserva de Investimentos, que não poderá 
exceder o capital social, nem isoladamente, nem em conjunto com as demais reservas de 
lucros, com exceção das reservas para contingências, de incentivos fi scais e de lucros a 
realizar, conforme disposto no artigo 199 da Lei 6.404/76, com a fi nalidade assegurar os 
recursos sufi cientes para reinvestimento nas operações da Companhia. Ultrapassado esse 
limite, ou sempre que assim deliberado, a assembleia geral poderá destinar o excedente para 
aumento do capital social, recompra de ações para manutenção em tesouraria ou 
distribuição aos acionistas da Companhia como dividendos. §3º: Salvo deliberação em 
contrário da assembleia geral, os dividendos serão pagos no prazo de 30 dias contados da 
data em que forem declarados e, em qualquer caso, no mesmo exercício social em que forem 
declarados. §4º: O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social 
em que a diretoria informar à assembleia geral não ser ele compatível com a situação 
fi nanceira da Companhia. O conselho fi scal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre 
essa informação. Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos serão registrados como 
reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser 
pagos como dividendos assim que o permitir a situação fi nanceira da Companhia.  §5º: A 
Companhia poderá distribuir dividendos intermediários,  da Assembleia Geral. 
Capítulo VII - Da Cessão de Ações: Artigo 19 - Fica assegurado o direito de preferência 
na alienação direta ou indireta de participação no capital social, bem como os demais 
direitos e obrigações relativos à cessão de ações nos termos e condições disciplinados em 
Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia. Capítulo VIII - 
Liquidação: Artigo 20 - A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, competindo 
à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal 
que deverá funcionar durante a liquidação, determinando-lhes a remuneração., devidamente 
arquivado na sede social. § Único - Quando deliberada, a liquidação da Companhia se fará 
de maneira a não gerar a desvalorização dos ativos, que serão alienados de maneira 
ordenada, quanto ao modo e ao prazo de sua liquidação. Capítulo IX - Das Disposições 
Gerais e Transitórias: Artigo 21 - Os casos omissos serão regulados legislação em vigor 
e/ou pelo Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Capítulo XI - Da 
Solução de Controvérsias: Artigo 22 - Este Estatuto Social será regido e interpretados 
de acordo com as Leis do Brasil. Artigo 23 - Quaisquer controvérsias oriundas da 
interpretação deste estatuto social ou decorrentes da relação existente entre a Companhia, 
seus acionistas e administradores deverá ser submetida ao foro da Cidade de São Paulo/SP, 
comarca da Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Artigo 24 - Em caso de omissão ou dúvidas referente a este Estatuto Social, estes serão 
resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S/A. 
Artigo 25 - A Companhia, os acionistas e os diretores obrigatoriamente observarão, no 
exercício de direitos e no cumprimento de obrigações, todas as cláusulas, disposições, 
termos e condições constantes de eventuais acordos de acionistas arquivados em sua sede 
social. § único: Os acionistas e os administradores, bem como o presidente do conclave, 
conforme o caso, terão o direito e a legitimidade para proceder conforme o disposto no 
artigo 118, §§ 8º e 9º, da Lei 6.404/76. O presidente da assembleia geral não computará o 
voto proferido por qualquer dos acionistas que de qualquer forma seja contrário à 
disposição, cláusula, termo ou condição, contida em acordos de acionistas arquivados na 
sede social da Companhia, devendo, ainda, considerar tais votos como se proferidos em 
observância ao disposto no acordo de acionistas em questão.
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 20/12/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA,
SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-
97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal
dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida
pelo comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.

As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e
taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED: 609  – Contrato: 102684165389-4 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA
PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): NELSON VESPA JUNIOR, BRASILEIRO, MÉDICO, RG.
16.719.751-SSP/SP, CPF: 112.903.288-46, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge,
se casado(a) estiver. Imóvel sito à: RUA ITAGYBA SANTIAGO, Nº 360,
APARTAMENTO Nº 151 DO TIPO B, LOCALIZADO NO 15º ANDAR DO
EDIFÍCIO MAISON LOUVRE, 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA, SÃO PAULO/
SP. Contendo a área privativa real de 98,250 metros quadrados, a área de
garagem real de 41,220 metros quadrados, correspondente a duas vagas
indeterminadas, a área comum real de 44,791 metros quadrados (nela
incluiída a área correspondente a um depósito individual), perfazendo a
área total real de 184,261 metros quadrados, correspondendo a uma fração
ideal de terreno de 1,5694%, cabendo a essa unidade autônoma o direito a
guarda de 02 (dois) veículos de passeio na garagem coletiva, em igual
número de vagas indeterminadas operadas por manobrista. COM TODAS
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 1.711.364,43
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 636.000,00

São Paulo, 01 de Dezembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

01, 10 e 20/12/2021

RICARDO NAHAT,Décimo Quarto Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da
Capital do Est ado de São Paulo,FAZ SABER,a tdos quantos virem este EDITAL ou
dele tomarem conhecimento, que, de acordo a atribuição conferida pela Lei Fed.
6.766/79, foi apresentado o requerimento de 28 de outubro de 2021,prenotado sob o nº
840.878, em 03 de novembro de 2021, de FERNANDA FERRAZ DAL LAGO, RG Nº
9.414.069-8-SSP/SP, CPF Nº 126.992.108-89, residente e domiciliada nesta Capital,
com endereço comercial na Rua Quintino Bocaiúva, nº 231, 12º andar, acompanhado
de Memorial Descritivo e demais documentos, relativos ao pedido de registro de
DESMEMBRAMENTO do imóvel situado na Avenida do Cursino, Loteamento Jardim
Imperador, Saúde – 21º Subdistrito, matriculado sob o nº 228.287, deste Serviço
Registral, os quais se encontram depositados neste Serviço Registral, nos termos do
que dispõe o artº 18 da Lei 6.766/79, passando referido imóvel, após o desmembramento
a ser constituído de 4 (QUATRO) NOVOS LOTES, designados “LOTE 1” com 7.365,93m2,
“LOTE 2” com 9.030,79m2, “LOTE 3” com 5.227,03m2, “LOTE 4” com 4.219,62m2;
ÁREA VERDE 1 + ÁREA VERDE 2 com 3.517,69m2; e ÁREA INSTITUCIONAL com
3.517,85m2, tudo em conformidade com o ALVARÁ DE DESMEMBRAMENTO nº 2021/
05414-00, publicado em 14 de setembro de 2021, pela Prefeitura desta Capital, e
Plantas 01/20 a 20/10 e croqui de Localização abaixo. Ficam avisados os interessados
de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 15 (quinze) dias contados
da publicação, RECLAMAR contra o DESMEMBRAMENTO,por escrito perante o Décimo
Quarto Oficia lde  Registro de Imóveis,situado na Rua Jundiaí, nº 50, 7º Andar, Jardim
Paulista,de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, e sem impugnação
por parte de terceiros, uma vez satisfeitas todas as exigências legais, será feito o
registro na forma do parágrafo 1º do artº 19, da mencionada Lei. São Paulo, 25 de
novembro de 2021. O Oficial,(Ricardo Nahat).
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FOROS REGIONAIS IV LAPA FAMÍLIA E SUCESSÕES 1º VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES  
JUIZ DE DIREITO TITULAR I DR.Ary Casagrande Filho JUIZ DE DIREITO TITULAR II DR.José Antonio Siqueira Nunes de Faria  
Processo nº.1012662-69.2020.8.26.0004.Requerente: Leonardo Momo Pedrosa; Requerida: Rosali Momo Pedrosa.  
O Dr. Ary Casagrande Filho, Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões - Foro Regional IV - Lapa/SP,Faz 
saber que em 15/06/2021 foi proferida sentença: Ante o exposto decreto a interdição de R. M. P., declarando -a 
incapaz de exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I do 
Código Civil e artigo 755 do Código de Processo Civil, nomeando curador o Sr. L. M. P., considerando -se 
compromissado, independentemente de assinatura de termo. Em obediência ao § 3º do artigo 755 - CPC, serve o 
dispositivo da presente sentença como edital, que será afixado e publicado na forma da lei.                              [01/12] 

INPAR PROJETO 71 SPE LTDA.
CNPJ/ME nº 09.033.785/0001-73 - NIRE 35.221.722.334

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10/11/2021
Data, Horário e Local: 10/11/2021, às 10h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, totalidade 
do Capital Social. Mesa: Presidente - Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha; Secretário - Sr. Guilherme Claudio 
Gebara. Deliberações: 1. As Sócias resolvem reduzir o capital social da Sociedade em R$ 140.000,00, passando 
o mesmo dos atuais R$ 56.804.000,00 para R$ 56.664.000,00, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, da Lei 
10.406/2002 do Código Civil, tendo em vista que o atual capital social é excessivo em relação ao seu objeto 
social, com a consequente alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social. 2. A redução de capital social ora aprovada 
será implementada por meio da celebração da respectiva alteração de Contrato Social para reformar a sua 
Cláusula 6ª a fim de refletir a redução do valor nominal das quotas de emissão da Sociedade, passando dos 
atuais R$ 1,00 para R$ 0,99. O valor da restituição devido às Sócias em decorrência da presente redução de 
capital social será quitado: (i) Em relação à Sócia Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. “Em Recuperação 
Judicial”, mediante compensação da dívida detida pela Sociedade contra a Sócia Viver Desen volvimento Imobiliário 
Ltda. “Em Recuperação Judicial”; e (ii) Em relação à Sócia Viver Participações Ltda. “Em Recuperação Judicial”, 
mediante restituição do valor correspondente em moeda corrente nacional no prazo de até 5 dias úteis contados 
da data de eficácia da presente redução de capital social. 3. A eficácia da presente redução de capital social 
ocorrerá na data de expiração do período para oposição de credores previsto no artigo 1.084, §1º, do Código 
Civil, de 90 dias contados da data da publicação da presente Ata. Encerramento: Ata foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. SP, 10/11/2021. Assinaturas: Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Em Recuperação 
Judicial; Viver Participações Ltda. Em Recuperação Judicial, ambas representadas por seus administradores: 
Ricardo Piccinini da Carvalhinha, Arthur Vinícius Ruperes Marin e Guilherme Claudio Gebara.

INPAR PROJETO 105 SPE LTDA.
CNPJ/ME nº 09.302.849/0001-94 - NIRE 35.221.983.006

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10/11/2021
Data, Horário e Local: 10/11/2021, às 10h, na sede social. Convocação, e Presença: Dispensada, totalidade 
do Capital Social. Mesa: Presidente – Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha; Secretário – Sr. Guilherme Claudio 
Gebara. Deliberações: 1. As Sócias resolvem reduzir o capital social da Sociedade em R$ 8.839.710,00, 
passando o mesmo dos atuais R$ 8.929.000,00 para R$ 89.290,00, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, Lei 
10.406/2002 do Código Civil, tendo em vista que o atual capital social da Sociedade é excessivo em relação ao 
seu objeto social, com a consequente alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade. 2. A redução 
de capital social da Sociedade ora aprovada será implementada por meio da celebração da respectiva alteração 
de Contrato Social para reformar a sua Cláusula 6ª a fim de refletir a redução do valor nominal das quotas de 
emissão da Sociedade, passando dos atuais R$ 1,00 para R$ 0,01. O valor da restituição devido às Sócias em 
decorrência da presente redução de capital social será quitado: (i) Em relação à Sócia Viver Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. “Em Recuperação Judicial”, mediante compensação da dívida detida pela Sociedade contra a 
Sócia Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. “Em Recuperação Judicial”; e (ii) Em relação à Sócia Viver Participações 
Ltda. “Em Recuperação Judicial”, mediante restituição do valor correspondente em moeda corrente nacional no 
prazo de até 5 dias úteis contados da data de eficácia da presente redução de capital social. 3. A eficácia da presente 
redução de capital social ocorrerá na data de expiração do período para oposição de credores previsto no artigo 
1.084, §1º, do Código Civil, de 90 dias contados da data da publicação da presente Ata. Encerramento: Ata foi 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 10/11/2021. Assinaturas: Viver Desenvolvimento Imobiliário 
Ltda. Em Recuperação Judicial; Viver Participações Ltda. Em Recuperação Judicial, ambas representadas por seus 
administradores: Ricardo Piccinini da Carvalhinha, Arthur Vinícius Ruperes Marin e Guilherme Claudio Gebara.

INPAR PROJETO RESIDENCIAL VIVER MORUMBI SPE LTDA.
CNPJ/ME nº 08.698.305/0001-20 - NIRE 35.221.260.586

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10/11/2021
Data, Horário e Local: 10/11/2021, às 10h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, totalidade 
do Capital Social. Mesa: Presidente - Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha; Secretário - Sr. Guilherme Claudio 
Gebara. Deliberações: 1. As Sócias resolvem reduzir o capital social da Sociedade em R$ 881.110,00, passando 
o mesmo dos atuais R$ 1.241.000,00 para R$ 359.890,00, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, Lei 10.406/2002 
do Código Civil, tendo em vista que o atual capital social da Sociedade é excessivo em relação ao seu objeto 
social, com a consequente alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade. 2. A redução de capital 
social ora aprovada será implementada por meio da celebração da respectiva alteração de Contrato Social para 
reformar a sua Cláusula 6ª a fim de refletir a redução do valor nominal das quotas de emissão da Sociedade, 
passando dos atuais R$ 1,00 para R$ 0,29. O valor da restituição devido às Sócias em decorrência da presente 
redução de capital social será quitado: (i) Em relação à Sócia Viver Empreendimentos Ltda. “Em Recuperação 
Judicial”, mediante compensação da dívida detida pela Sociedade contra a Sócia Viver Empreendimentos Ltda. 
“Em Recuperação Judicial”; e (ii) Em relação à Sócia Viver Participações Ltda. “Em Re cuperação Judicial”, 
mediante restituição do valor correspondente em moeda corrente nacional no prazo de até 5 dias úteis contados 
da data de eficácia da presente redução de capital social. 3. A eficácia da presente redução de capital social 
ocorrerá na data de expiração do período para oposição de credores previsto no artigo 1.084, §1º, do Código 
Civil, de 90 dias contados da data da publicação da presente Ata. Encerramento: Ata foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. SP, 10/11/2021. Assinaturas: Viver Empreendimentos Ltda. - Em Recuperação Judicial; 
Viver Participações Ltda. - Em Recuperação Judicial, ambas representadas por seus Administradores: Ricardo 
Piccinini da Carvalhinha, Arthur Vinícius Ruperes Marin e Guilherme Claudio Gebara.

INPAR PROJETO UNIQUE SPE 93 LTDA. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME nº 09.153.888/0001-77 - NIRE 35.221.766.536
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10/11/2021

Data, Horário e Local: 10/11/2021, às 10h, na sede social. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Capital 
Social. Mesa: Presidente - Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha; Secretário - Sr. Guilherme Claudio Gebara.  
Deliberações: 1. As Sócias resolvem reduzir do capital social da Sociedade em R$ 3.313.640,00, passando o mesmo 
dos atuais R$ 15.062.000,00  para R$ 11.748.360,00, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, Lei 10.406/2002 do Código 
Civil, tendo em vista que o atual capital social da Sociedade é excessivo em relação ao seu objeto social, com a 
consequente alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade.  2. A redução de capital social da Sociedade 
ora aprovada será implementada por meio da celebração da alteração de Contrato Social para reformar a sua Cláusula 
6ª a fim de refletir a redução do valor nominal das quotas de emissão da Sociedade, passando dos atuais R$ 1,00 para 
R$ 0,78. O valor da restituição devido às Sócias em decorrência da presente redução de capital social será quitado: 
(i) Em relação à Sócia Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. “Em Recuperação Judicial”, mediante compensação da 
dívida detida pela Sociedade contra a Sócia Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. “Em Recuperação Judicial”; e 
(ii) Em relação à Sócia Viver Participações Ltda. “Em Recuperação Judicial”, mediante restituição do valor correspondente 
em moeda corrente nacional no prazo de até 5 dias úteis contados da data de eficácia da presente redução de capital. 
3. A eficácia da presente redução de capital ocorrerá na data de expiração do período para oposição de credores 
previsto no artigo 1.084, §1º, do Código Civil, de 90 dias contados da data da publicação da presente Ata.  Encerramento: 
Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 10/11/2021. Assinaturas: Viver Desenvolvimento Imobiliário 
Ltda. Em Recuperação Judicial; Viver Participações Ltda. Em Recuperação Judicial, ambas representadas por seus 
administradores: Ricardo Piccinini da Carvalhinha, Arthur Vinícius Ruperes Marin e Guilherme Claudio Gebara.

PROJETO IMOBILIÁRIO CANOAS HAPPINESS SPE 72 LTDA. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME nº 09.034.973/0001-16 - NIRE 35.230.081.508
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10/11/2021

Data, Horário e Local: 10/11/2021, às 10h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, totalidade do 
Capital Social. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha; Secretário: Sr. Guilherme Claudio Gebara. 
Deliberações: 1. As Sócias resolvem reduzir o capital social da Sociedade em R$ 18.000,00, passando o mesmo 
dos atuais R$ 17.313.000,00 para R$ 17.295.000,00, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, Lei 10.406/2002 do 
Código Civil, tendo em vista que o atual capital é excessivo em relação ao seu objeto social, com a consequente 
alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social. 2. A redução de capital social ora aprovada será implementada por 
meio da celebração da alteração de Contrato Social para reformar a sua Cláusula 6ª a fim de refletir a redução do 
valor nominal das quotas de emissão da Sociedade, passando dos atuais R$ 1,00 para R$ 0,99. O valor da restituição 
devido às Sócias em decorrência da redução de capital social será quitado: (i) Em relação à Sócia Viver 
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. “Em Recuperação Judicial”, mediante compensação da dívida detida pela Sociedade 
contra a Sócia Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. “Em Recuperação Judicial”; e  (ii) Em relação à Sócia Viver 
Participações Ltda. “Em Recuperação Judicial”, mediante restituição do valor correspondente em moeda corrente 
nacional no prazo de até 5 dias úteis contados da data de eficácia da presente redução de capital. 3. A eficácia da 
presente redução de capital ocorrerá na data de expiração do período para oposição de credores previsto no artigo 
1.084, §1º, do Código Civil, de 90 dias contados da data da publicação da presente Ata. Encerramento: Ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 10/11/2021. Assinaturas:  Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 
Em Recuperação Judicial; Viver Participações Ltda. Em Recuperação Judicial, ambas representadas por seus 
administradores: Ricardo Piccinini da Carvalhinha, Arthur Vinícius Ruperes Marin e Guilherme Claudio Gebara.

Living Apiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 11.359.844/0001-40 - NIRE 35223856958

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 30.11.2021, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid 
Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: a redução do capital social em R$ 17.000.000,00 considerados 
excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 
17.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas 
a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 38.381.784,00 para R$ 21.381.784,00, 
dividido em 21.381.784 quotas. Ainda, a única sócia autoriza os administradores  a assinar e fi rmar todos os 
documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.11.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações - Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

UE estima
aprovar
vacina
contra
nova

variante da
covid em 3
a 4 meses
A Agência Europeia de

Medicamento (EMA) disse
na terça-feira (30) que pode-
ria aprovar vacinas adapta-
das para a variante Ômicron
do coronavírus dentro de
três a quatro meses, se ne-
cessário, mas que as vaci-
nas existentes continuarão
a oferecer proteção.

Falando ao Parlamento
Europeu, Emer Cooke, dire-
tora-executiva da EMA, dis-
se que não se sabe se as far-
macêuticas terão que alterar
suas vacinas para proteger
as pessoas da Ômicron, mas
que a agência está se prepa-
rando para esta possibilida-
de.

“Quando houver uma
necessidade de mudar as
vacinas existentes, podería-
mos estar em condição de
aprová-las dentro de três a
quatro meses”, disse.

“Empresas adaptando
suas formulações para in-
cluir o novo
sequenciamento... terão que
mostrar então como o siste-
ma de produção funciona,
terão que fazer então alguns
testes clínicos para determi-
nar que isto realmente fun-
ciona na prática.”

O presidente da farma-
cêutica Moderna provocou
novo alarme nos mercados
financeiros nesta terça-feira
ao alertar que as vacinas atu-
ais dificilmente são tão efi-
cazes contra a variante
Ômicron, detectada primei-
ramente no sul da África,
quanto são contra a delta.

“Mesmo que a nova va-
riante se torne mais genera-
lizada, as vacinas que temos
continuarão oferecendo
proteção”, disse Cooke.

Em fevereiro, a EMA
emitiu uma nova diretriz para
acelerar o processo de apro-
vação para farmacêuticas
que modificam suas vacinas
contra covid-19 para prote-
ger as pessoas de novas
variantes. (Agencia Brasil)



Pecuária tem papel fundamental
na agenda climática mundial

Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2021PÁGINA 6

A ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tere-
za Cristina, disse na terça-feira
(30), na abertura do Fórum Pla-
neta Campo, organizado pelo
Canal Rural, que os debates da
Conferência das Nações Unidas
sobre as Mudanças Climáticas
de 2021, a COP26, em Glasgow,
na Escócia, foram importantes
para mostrar que a nossa pecuá-
ria tem papel fundamental na
agenda climática nacional e
mundial. Segundo ela, a agrope-
cuária é parte da solução do pro-
blema e deve ser encarada dessa
forma por quem desejar reduzir
os impactos do aquecimento
global.

“A equipe brasileira apresen-
tou ao mundo soluções que já
adotamos e surpreendeu, porque
poucos países têm projetos de
redução das emissões no nosso
setor. Mostramos o Plano ABC,
o Plano ABC+, que consolidou-
se como uma grande estratégia
do setor agropecuário da área do
atendimento da NBC brasileira.

Metade das emissões brasilei-
ras são provenientes do desma-
tamento. Há um desafio de
construção da economia da
floresta e valoração dos seus
serviços ecos sistêmicos e am-
bientais no âmbito das proprie-
dades rurais.”

Segundo a ministra, o Brasil
saiu da COP26 com o compro-
misso de zerar o desmatamento
ilegal até 2030, até antecipando
essa meta para 2028, além de
assinar o compromisso de redu-
zir a emissão de metano, que traz
desafios ao país, mas traz opor-
tunidades. “O Brasil deverá su-
perar o conjunto de obstáculos,
entre eles o desafio do crédito,
da capacitação de técnicos nes-
se tema e da transferência das
tecnologias já disponíveis para
o setor, a fim de cumprir com
seus compromissos climáti-
cos”, afirmou.

Tereza Cristina ressaltou que
a menção inédita no documento
final da COP 26 sobre a redu-
ção de fontes fósseis de ener-

gia, deverá intensificar o uso de
energias renováveis nas cadeias
produtivas. “O setor agropecuá-
rio possui papel relevante nesse
tema. Com o potencial relevan-
te de produção de energia agri-
voltaica, biometano, biodiesel,
etanol, financiamento perdas e
danos e compromisso sobre car-
vão foram temas cujos resulta-
dos ficaram muito aquém do es-
perado.”

Legislação
A ministra também ressaltou

que, no Brasil, a legislação am-
biental é uma das mais rigo-
rosas do mundo e o produtor
rural é o maior ambientalista
do país, já que o Brasil pre-
serva até hoje 66% da vegeta-
ção nativa e 25% está dentro
das propriedades dos produto-
res rurais. Ela acrescentou
que está  passando da hora de
resolver o pagamento pelos
serviços ambientais e que te-
mos que resolver o problema do
desmatamento ilegal, que deve
ser nulo no Brasil.

“Vejo então, esses compro-
missos como uma oportunidade
para o agro brasileiro. Temos
expertise nas medidas de redu-
ção de emissões e podemos co-
laborar com outros países nes-
sa necessária transferência de
tecnologia”, disse.

Pegada de carbono
O ministro do Meio Ambi-

ente, Joaquim Leite, afirmou que
a conferência do clima é uma
vitrine para o Brasil em termos
de políticas de meio ambiente,
de agricultura sustentável, e que
na COP26 o país teve a oportu-
nidade de fazer uma conferên-
cia diferente, com a possibilida-
de de mostrar seus projetos para
o mundo.

“Isso foi importantíssimo,
além das negociações que ocor-
reram com a estratégia de cria-
ção do mercado de carbono que
traz recursos para projetos sus-
tentáveis  e que a agricultura fará
parte desse mercado com cer-
teza. Esse mercado que traz uma
tonelada de carbono equivalen-

te para ser comercializada no
mercado global pelo governo
brasileiro. Conquistamos um
consenso e comemoramos mui-
to”.

Segundo ele, essa tonelada
de carbono será presente no pro-
duto elaborado pelo agricultor,
o que significa que ao produzir
uma tonelada de soja por exem-
plo, será possível mensurar a
quantidade de carbono. Ao mes-
mo será possível mensurar o
carbono que se tem na vegeta-
ção nativa.

“Teremos um produto agrí-
cola nesse novo mundo no qual
se fala da pegada de carbono
com o produto agrícola com di-
ferencial, muito melhor e posi-
tiva em alguns casos. Em um fu-
turo próximo estaremos absor-
vendo carbono durante o proces-
so produtivo de grãos, por
exemplo, no manejo de uma pas-
tagem de pecuária”, reforçou.

Acordo
Leite afirmou ainda que o

Brasil fechou também um acor-

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) in-
formou na tarde da terça-fei-
ra (30) que serão enviadas
para análise laboratorial as
amostras de dois brasileiros
que, em análise preliminar,
apresentaram resultado posi-
tivo para a variante Ômicron
do novo coronavírus. A testa-
gem foi realizada pelo labora-
tório Albert Einstein.

O caso positivo investiga-
do é de um passageiro vindo
da África do Sul e que desem-
barcou no aeroporto interna-
cional em Guarulhos,  São
Paulo, no dia 23. O passagei-
ro portava  resultado de RT-
PCR negativo e ia voltar para
o país africano no dia 25 e ia
fazer novo teste, acompanha-
do de sua mulher , para poder
embarcar. Nesse novo teste os
dois testaram positivo para a
covid-19 e foi feita a comu-
nicação ao Centro de Infor-
mações Estratégicas em Vigi-
lância em Saúde (CIEVS) de
São Paulo.

O laboratório Albert Eins-
tein fez o sequenciamento ge-
nético das amostras e notifi-
cou a Anvisa sobre os resulta-
dos positivos e informou na
terça-feira que trata-se da
nova variante.

“Diante da identificação e
testagem com resultado posi-
tivo para Covid-19, a Rede
CIEVS, ligada ao Ministério
da Saúde, deve monitorar ca-
sos de acordo com o sistema

Dois casos da variante
Ômicron são

identificados no Brasil
de vigilância vigente no Bra-
sil, para avaliação das condi-
ções de saúde e direciona-
mento dos indivíduos aos ser-
viços de atenção à saúde, bem
como para adoção das medi-
das de prevenção e controle da
covid-19”, destacou a Anvisa
em nota.

A entrada do passageiro no
país foi anterior à edição da
portaria Interministerial que
proibiu, em caráter temporá-
rio, voos com destino ao Bra-
sil que tenham origem ou pas-
sagem pela África do Sul.

Vacinação
Na segunda-feira, o minis-

tro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, disse que a principal res-
posta contra a variante Ômicron
é a vacinação. “Esse contrato
assinado com a farmacêutica
Pfizer é a prova cabal da pro-
gramação do Ministério da Saú-
de para enfrentar não só essa
variante Ômicron como as ou-
tras que já criaram tanto pro-
blema para nós”, completou.

Ele afirmou que o cuidado
da vigilância em saúde no país
permanece o mesmo adotado
desde o começo da pande-
mia. “É uma variante de pre-
ocupação, mas não é uma va-
riante de desespero porque
temos um sistema de saúde
capaz de nos dar as respostas
no caso de uma variante dessa
ter uma letalidade um pouco
maior. Ninguém sabe ainda”.
(Agencia Brasil)

Capitais brasileiras se dividem
sobre festas de réveillon

Praticamente um mês antes
da chegada do réveillon, as ca-
pitais brasileiras ainda se divi-
dem sobre a realização de fes-
tas que possam causar aglome-
rações em época de pandemia da
covid-19. A virada de ano mais
esperada, no Rio de Janeiro, está
mantida com aval divulgado na
segunda-feira, (29) pelo Comi-
tê Especial de Enfrentamento à
Covid-19 (CEEC) do município
do Rio de Janeiro.

A capital fluminense infor-
mou que a decisão foi embasa-
da na melhora do cenário epide-
miológico da cidade - evidenci-
ada pela queda sustentada de ca-
sos, óbitos e outros indicadores
de covid-19 há semanas.

Já a capital paulista infor-
mou que a festividade que, tra-
dicionalmente, lota a Avenida

Paulista está sendo planejada,
mas que a realização do evento
está condicionada ao quadro epi-
demiológico relativo e futuras
decisões das autoridades de saú-
de pública e sanitárias.

Outras capitais descartaram
os festejos. É o caso de Recife,
que anunciou na terça (30) que
não realizará os tradicionais sho-
ws de réveillon na orla do Pina
e Boa Viagem. Para reduzir pos-
síveis aglomerações, o prefeito
garantiu a realização da queima
de fogos na orla de Boa Viagem
e também em outros bairros da
cidade.

Salvador foi outro município
que anunciou na segunda-feira
(29) o cancelamento da festa
devido ao surgimento da nova
variante Ômicron e ao aumento
de casos de covid-19 em países

da Europa.
A prefeitura de Fortaleza de-

cidiu não realizar festas públi-
cas, mas autoriza os eventos de
grande porte com capacidade
até 2,5 mil pessoas em ambien-
te fechado e 5 mil em ambiente
aberto.

João Pessoa já havia decre-
tado, em novembro, o cancela-
mento das festas de rua em co-
memoração ao réveillon este
ano. Apesar disso, a praia fi-
cará liberada para os frequen-
tadores, contanto que respei-
tem o uso de máscaras e o
distanciamento social.”Ao
lado do Governo do Estado,
resolvemos que o poder pú-
bl ico  não pode es t imular
aglomerações. Festa de rua
impede medidas de controle,
como a identificação de va-

cinados e do uso de másca-
ras”,  disse o prefeito.

Carnaval
Na noite de segunda-feira

(29), as principais capitais que
promovem carnaval no país (Re-
cife, Rio de Janeiro, São Paulo,
Salvador e Belo Horizonte) se
reuniram pela primeira vez para
discutir a realização da festa.
Outros encontros técnicos de-
vem seguir ocorrendo para a to-
mada de decisão.

De acordo com o prefeito de
Salvador, Bruno Reis, ainda não
há uma definição sobre o carna-
val na cidade, decisão essa que
será tomada em conjunto com o
governo estadual, “considerando
toda segurança e cautela neces-
sária para o momento”, disse.
(Agência Brasil)

do para contribuir junto com
outros 104 países com a re-
dução em 30% do metano. “A
contribuição do Brasil já está
nas políticas nacionais e por
isso o esforço é muito baixo.
Lembrando que países que
não tem política alguma têm
que fazer muito esforço para
aderir  ao acordo e contri-
buir> O Brasil já faz essa ativi-
dade e é muito importante dei-
xar claro que a pecuária já tem
uma direção para ser mais efi-
ciente”.

O ministro avaliou que a de-
monstração de um Brasil real
durante a COP26 contribuiu
para que o mundo enxergasse
o país de outra forma, mos-
trando que o produtor rural
cuida da floresta. “De forma
que o Brasil é responsável por
proteger uma área de 228 mi-
lhões de hectares só em pro-
priedade rural. Ou seja, 66% do
território nacional protegido
com floresta nativa e isso é
uma vantagem competitiva para
o Brasil.” (Agencia Brasil)

A Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) entregou na
terça-feira (30) um lote de
2,8 milhões de doses do imu-
nizante contra a covid-19
para o Programa Nacional de
Imunizações (PNI) do Mi-
nistério da Saúde.

Em novembro, a Fiocruz,

Fiocruz entrega 2,8 milhões
de doses de AstraZeneca

através do seu Instituto de
Tecnologia em Imunobioló-
gicos (Bio-Manguinhos) en-
tregou 23,2 milhões de do-
ses da vacina Oxford-As-
traZeneca. Até agora, a fun-
dação já enviou 144,2 mi-
lhões de doses ao PNI.
(Agencia Brasil)

CCJ do Senado aprova PEC dos Precatórios
O substitutivo à Proposta de

Emenda à Constituição (PEC)
23/2021, conhecida como PEC
dos Precatórios, do senador
Fernando Bezerra (MDB-PE),
foi aprovado na tarde da terça-
feira, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) do Se-
nado por 16 votos a 10. A ma-
téria agora será apreciada pelo
plenário da Casa.

Durante a reunião, o senador

Fernando Bezerra, que é o líder
do governo no Senado, acatou
emendas propostas pelos sena-
dores, alterando trechos mais
polêmicos do texto. Por acordo
de lideranças, porém, ficou
acertado que a discussão em re-
lação ao texto final prosseguirá
até a apreciação dos senadores
no plenário.

“Nós estamos permanen-
temente abertos ao diálogo,

ao entendimento, até o mo-
mento da votação no plenário,
porque o objetivo é construir
essa maioria mais ampla”,
disse Bezerra logo no início
da reunião.

A PEC, que já passou pela
Câmara dos Deputados, libera
espaço fiscal em 2022 para o
pagamento do programa social
Auxílio Brasil, por meio do par-
celamento do pagamento de pre-

catórios e da alteração do mé-
todo de cálculo do teto de gas-
tos previsto na Emenda Consti-
tucional 95.

Precatórios são dívidas da
União, dos estados, municípi-
os e do Distrito Federal, de-
terminadas por sentença judi-
cial definitiva. Podem ser re-
lacionados a impostos, ques-
tões salariais ou qualquer ou-
tra causa. (Agencia Brasil)

Presidente Bolsonaro assina filiação ao PL
O presidente Jair Bolsonaro

se filiou na terça-feira (30) ao
Partido Liberal (PL). O ato de
assinatura da ficha de filiação foi
realizado  durante uma cerimô-
nia promovida pela legenda.

Eleito em 2018 pelo PSL,
Bolsonaro deixou o partido em
novembro de 2019 e não estava
filiado a nenhum partido. A con-

dição é necessária para a dispu-
ta das eleições gerais de 2022.
Até o momento, a eventual can-
didatura do presidente à reelei-
ção não foi oficializada.

Durante o evento, Bolsona-
ro destacou que a cerimônia foi
uma simples filiação ao partido
e que não estava “lançando nin-
guém a cargo nenhum”.

“Estou me sentindo aqui em
casa, dentro do Congresso Na-
cional, aquele plenário da Câma-
ra dos Deputados, tendo em vista
a quantidade enorme de parlamen-
tares aqui presentes. Vocês me tra-
zem lembranças agradáveis, lem-
branças de luta, de embate, mas,
acima de tudo, momentos em que
nós, juntos, fizemos pelo nosso

país. Eu vim do meio de vocês.
Fiquei 28 anos dentro da Câmara
dos Deputados”, disse.

Pelas redes sociais, o minis-
tro do Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho, confir-
mou que também se filiou ao
partido e que será pré-candida-
to ao Senado pelo Rio Grande
do Norte. (Agencia Brasil)

PF faz operação contra imigração
ilegal na fronteira com a Guiana

A Polícia Federal (PF) cum-
priu na terça-feira (30) nove
mandados de busca e apreensão
em Roraima contra suspeitos de
integrar organização criminosa
especializada em promover mi-
gração ilegal no Brasil. Os man-
dados da Operação Open Border
foram expedidos pela 4ª Vara
Federal Criminal em Roraima.

Os agentes cumprem sete
mandados em Boa Vista e dois
em Bonfim, cidade fronteiriça
que é ligada a Guiana através de
uma ponte internacional.

A investigação começou de-
pois da prisão em flagrante de
duas pessoas que entravam no
Brasil ilegalmente com 21 es-
trangeiros em uma van. A PF es-

tima que o grupo teria ajudado
centenas de imigrantes a cruzar
a fronteira entre os dois países,
por meio da cobrança de valo-
res elevados, em dólar.

Ainda segundo a PF, o grupo
atua de madrugada e conta tam-
bém com a participação de bar-
queiros, que burlam a fiscaliza-
ção fazendo a travessia pelo rio

Tacutu, que separa as cidades de
Bonfim e Lethem (na Guiana).

Além da travessia na frontei-
ra, o grupo mantém uma estru-
tura que garante a viagem dos
imigrantes até a cidade de Ma-
naus. Hotéis e pousadas, usadas
no esquema, hospedavam os vi-
ajantes sem exigir qualquer do-
cumentação. (Agencia Brasil)

Prodesp inicia comercialização de hospedagem
em Nuvem Pública para municípios paulistas

A Prodesp – Empresa de
Tecnologia do Governo do
Estado – fechou contrato com
a Câmara Municipal de Gua-
rulhos para prestação do ser-
viço de hospedagem de dados
em Nuvem Pública. A parce-
ria é resultado do esforço da
Companhia para vender solu-
ções de tecnologia para os mu-
nicípios de São Paulo.

O produto consiste no for-
necimento de poder computaci-
onal proveniente de nuvem pú-
blica, e conta ainda com gestão
básica para acompanhamento
do consumo dos recursos. A
Prodesp disponibiliza infraes-
trutura no ambiente da Nuvem
Pública oferecendo capacida-
de de processamento, memó-
ria, armazenamento de dados,

sistema operacional, conectivi-
dade e segurança.

“Queremos levar os benefí-
cios do processamento em Nu-
vem Pública para as cidades do
Estado de São Paulo. O produto
da Prodesp proporciona menor
custo para contratação de supor-
tes como serviço (IaaS), mais
agilidade na implementação,
melhor controle de gastos, mai-

or produtividade e eficiência
operacional”, comenta o presi-
dente da Prodesp, André Arruda.

Presente no portfólio da
Prodesp, a solução de Nuvem
Pública conta com parcerias
de grandes players da Tecno-
logia: Amazon Web Services,
Google Cloud Platform, IBM
Cloud, Microsoft  Azure e
Oracle Cloud.


