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Com 60% da população vacinada,
mortes e casos de covid-19 caem 40%

Ativos de brasileiros no exterior
ultrapassam US$ 558 bilhões, diz BC
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FMI melhora previsão de crescimento
do Brasil, para 5,3% em 2021
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Revisão de 170 mil
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Comercial
Compra:   5,18
Venda:       5,18

Turismo
Compra:   5,09
Venda:       5,34

Compra:   6,12
Venda:       6,12

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

16º C

10º C

Quarta: Chuvoso
durante o dia. À
noite pode chuvis-
car e o céu ainda
fica nublado.

Previsão do Tempo

SM Kart Competition
continua batendo recorde

de pilotos

Leandro Luizari chegou em quarto
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O SM Kart Competition
inegavelmente está se posici-
onando como o certame de
Rental Kart de maior sucesso
do ano. Dos 127 pilotos na
corrida inicial de 2021, já
atingiu a marca de 239 inscri-
tos no GP Yastaro Paulino, re-
alizado no último fim de se-
mana no Kartódromo de Inter-
lagos (São Paulo/SP).

Os vencedores da quarta
rodada foram Alberto Ota-
zú (Graduados), Graziele
Gonçalves (Graduadas Fe-
minina), Marco Verga (Sê-
nior).                       Página 8

Duas duplas brasileiras en-
traram em quadra na madruga-
da de terça-feira (27) em ho-
rário do Brasil. No Japão, a tar-
de foi de resultado negativo
para Alison e Álvaro Filho, que
entraram em quadra primeiro
e acabaram superados pelo
time dos Estados Unidos, Lu-
cena e Dalhausser. O jogo foi
disputado, definido apenas no

Vôlei de praia
movimenta a

madrugada brasileira
set desempate, quando os
norte-americanos fecharam
por 2 a 1, com equilibradas
parciais de 24/22, 19/21 e
15/13. Depois foi a vez de
Evandro e Bruno Schmidt
entrarem em ação, desta vez
com vitória verde e amarela
sobre Abicha e Elgraoui, do
Marrocos, por 2 sets a xx
(21/14).                   Página 8

Da tampa de isopor ao ouro
olímpico, a longa jornada

de Ítalo Ferreira
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Primeiro campeão olímpico no
surfe, o brasileiro Ítalo Ferreira com-
pletou uma jornada incrível na moda-
lidade, desde que começou a surfar na
tampa de isopor do pai no Rio Grande
do Norte até a conquista da medalha
de ouro nos Jogos de Tóquio.

O atleta de 27 anos se inte-
ressou pelo surfe pequeno, na
cidade litorânea de Baía Formo-
sa (RN), onde cresceu, começan-
do a pegar ondas na tampa de iso-
por do pai pescador e progredin-
do para pranchas emprestadas de
seus primos antes de ser desco-
berto aos 12 anos.        Página 8

Seleção feminina vence
República Dominicana e
consegue segunda vitória
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Fernanda Garay marcou 26 pontos

A seleção brasileira feminina
de vôlei conseguiu a segunda vitó-
ria nos Jogos de Tóquio. Em uma
partida emocionante, o Brasil ven-
ceu a República Dominicana por
3 sets a 2 (22/25, 25/17, 25/13,
23/25 e 15/12), na Ariake Arena,
no Japão. A partida foi válida pelo
grupo A da competição. Na estreia,

o time do treinador José Rober-
to Guimarães superou a Coreia
do Sul por 3 sets a 0.

A ponteira Fernanda Garay
teve grande atuação e foi a mai-
or pontuadora do confronto,
com 26 pontos. A ponteira Gabi
também se destacou, com 20
pontos.                       Página 8

Em revés para
Castillo,
oposição

peruana irá
liderar

Congresso
do país

Uma aliança liderada pela
oposição venceu uma votação
na segunda-feira (26) para li-
derar o Congresso do Peru, o
que representa uma derrota
para o presidente eleito Pe-
dro Castillo às vésperas de
sua posse, e um sinal de que
seus planos de reformar a
Constituição e aumentar os
impostos para mineradoras
vão enfrentar desafios.

Uma equipe de liderança
chefiada pela parlamentar de
centro María del Carmen
Alva, do partido Ação Popu-
lar, obteve 69 votos contra 10
obtidos por um grupo rival li-
derado pelo militar da reser-
va Jorge Montoya, que é de
um partido de direita ultracon-
servador.                     Página 3

Tribunal londrino
reabre processo

de US$ 7 bi
por desastre em

Mariana
O Tribunal de Recursos de

Londres concordou nesta ter-
ça-feira em reabrir um proces-
so de US$ 7 bilhões contra a
mineradora anglo-australiana
BHP pelo rompimento de uma
barragem em Mariana (MG),
em 2015, que causou o maior
desastre ambiental da história
do Brasil.

Um grupo formado por cer-
ca de 200 mil reclamantes bra-
sileiros vinha tentando ressusci-
tar o processo de 5 bilhões de
libras (US$ 6,9 bilhões) movi-
do na Inglaterra contra a BHP
desde que um tribunal inferior
suspendeu a ação em novembro,
alegando abuso processual, e um
juiz do Tribunal de Recursos
manteve a decisão.        Página 3

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) melhorou a
perspectiva de crescimento do
Brasil neste ano, citando a me-
lhora nos termos das trocas
comerciais do país, mas ao
mesmo tempo reduziu a alta
estimada para 2022.

O relatório Perspectiva
Econômica Global do FMI, di-
vulgado na terça-feira (27),
mostrou que o fundo estima
um crescimento do Produto
Interno Bruto brasileiro de
5,3% em 2021, 1,6 ponto
percentual a mais do que era

previsto em abril.
Entretanto, para 2022 a

projeção de crescimento foi
reduzida em 0,7 ponto, para
1,9%.

A melhora do cenário do
país para este ano ajudou a
elevar a perspectiva de cres-
cimento econômico da Amé-
rica Latina e Caribe para
5,8% em 2021, 1,2 ponto a
mais do que em abril. A pre-
visão para a região no ano que
vem, por sua vez, melhorou
em apenas 0,1 ponto, e ficou
em 3,2%.                 Página 3
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Com o frio, SP amplia
estrutura para acolher

quem vive nas ruas

Página x

Certificado de vacinação
pode ser emitido em

 três idiomas

O Estado de São Paulo re-
gistrou queda de 74% nos óbi-
tos por Aids (Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida) 24
anos após registrar o pico de
vítimas fatais pela doença.
Houve 2.049 mortes em 2019,
5.690 a menos em comparação
a 1995, quando foi atingido o
recorde histórico 7.739 de óbi-
tos por Aids num período anu-
al. É o que mostra o panorama
de mortalidade por Aids no es-
tado de São Paulo apresentado
pela Fundação Seade na nova

São Paulo registra queda de
 74% de óbitos por Aids

edição da série SP Demográfi-
co (www.seade.gov.br).

Em mais de duas décadas, a
taxa de mortalidade despencou,
caindo de 22,9 óbitos por 100
mil habitantes em 1995 para
4,6 em 2019.

A queda foi ainda maior en-
tre o público masculino: 5.850
homens faleceram em 1995 con-
tra 1.397 em 2019, uma redução
de 76,1%. Já no sexo feminino,
a queda foi de 65,4%, com 1.889
óbitos contra 652 nesses anos,
respectivamente.           Página 5
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Com previsão da chegada de
mais uma frente fria, São Paulo
deve ter novos recordes de bai-
xa temperatura nos próximos
dias, conforme alerta do Centro
de Gerenciamento de Emergên-
cias Climáticas (CGE). A previ-
são é que, na madrugada de sex-
ta-feira (30), a mínima fique em
torno de 3º graus Celsius (ºC).

Uma grande preocupação na
cidade é o acolhimento das qua-
se 25 mil pessoas em situação
de rua na capital, segundo censo
de 2019. Levantamento do Mo-
vimento Nacional da População
de Rua indica que pelo menos 14

pessoas morreram em decorrên-
cia do frio neste ano.

A prefeitura informou que
fará uma força-tarefa para refor-
çar a rede de apoio a essa popu-
lação. A partir desta quarta-feira
(28) serão montadas cinco ten-
das em pontos estratégicos, nas
quais serão distribuídos cober-
tores, sopa, agasalhos e kits de
higiene.

Os locais de funcionamento
das tendas são: Praça da Sé e
Praça Princesa Isabel, na região
central; Praça Barão de Tietê, na
Mooca; Praça Salim Farah Ma-
luf, em Santo Amaro; e Praça

Miguel Dell’erba, na Lapa.
Nas tendas, as equipes do

Programa Consultório na Rua,
uma iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, vão estar dis-
poníveis para eventuais atendi-
mentos médicos. Além disso,
haverá transporte para levar os
que quiserem pernoitar nos cen-
tros oferecidos pela prefeitura.

Foram criadas ainda 817 va-
gas emergenciais em abrigos,
que estarão disponíveis a partir
de amanhã. Essas vagas se so-
mam às 340 já existentes por
meio da Operação Baixas Tem-
peraturas. Parte das novas ofer-

tas (237) está em leitos de ho-
téis do centro da cidade, uma
reivindicação de organizações
que acompanham a população
em situação de rua.

A prefeitura destaca que a
população pode solicitar uma
abordagem social pela Central
156 (ligação gratuita nas opções
0 e em seguida 3). O pedido pode
ser anônimo e é necessário in-
formar o endereço onde a pes-
soa em situação de rua está, ci-
tar características físicas e de-
talhes da vestimenta.

O Plano de Contingência
para Situações de Baixas Tem-

peraturas segue vigente até 30 de
setembro deste ano. A medida é
acionada quando a temperatura
atinge patamar igual ou inferior
a 13ºC ou sensação térmica
equivalente. Segundo a prefeitu-
ra, foram acolhidas 5,3 mil pes-
soas nas madrugadas em maio,
5,4 mil em junho e 4,7 mil até
25 de julho.

Condições climáticas
As temperaturas caem a par-

tir de amanhã em decorrência
da chegada de uma frente fria
que vai causar nebulosidade e
chuva já na madrugada desta

quarta-feira. Há previsão para
raios e rajadas de vento, o que
aumenta a possibilidade de ala-
gamento e quedas de árvores.
A máxima não passará de 16ºC
e a mínima 10ºC.

O dia também deve ficar nu-
blado na quinta-feira (29), quan-
do chega uma forte massa de ar
polar, a qual também provocará
chuva. Os termômetros variam
entre 6°C e 12ºC. As simulações
do CGE indicam que a tempera-
tura mínima será de 3º C na ma-
drugada de sexta-feira (30). A
máxima nesse dia será de 13ºC.
(Agência Brasil)

60% da população de rua da
capital paulista foi imunizada

A imunização contra a co-
vid-19 já alcançou 60% da po-
pulação em situação de rua da
cidade de São Paulo. Segundo
a prefeitura da capital paulista,
foram vacinadas 14,9 mil pes-
soas dessa população com as
duas doses ou com vacina de
dose única. No total, foram
aplicadas 28,4 mil doses em
pessoas acima de 18 anos ca-
dastradas nos centros de aco-
lhida da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social.

De acordo com a prefeitu-
ra, as equipes do consultório
na rua estão buscando as pes-

soas em situação de rua tanto
nos abrigos municipais como
nos pontos de concentração nas
calçadas da cidade.

Frio extremo
Com a previsão de uma for-

te frente fria que deve atingir
o país a partir desta quarta-
feira, (28), foi montada uma
força-tarefa para promover o
acolhimento das pessoas que
vivem nas ruas da capital pau-
lista.

Serão instaladas tendas para
distribuição de sopa, coberto-
res, agasalhos e kits de higie-
ne em cinco pontos da cidade:

Praça da Sé (centro), Praça
Princesa Isabel (centro), Pra-
ça Barão de Tietê (zona leste),
Praça Salim Farah Maluf (zona
sul) e Praça Miguel Dell’erba
(zona oeste). A estimativa é que
sejam fornecidos 5 mil pratos
de sopa e 3,2 toneladas de aga-
salhos e cobertores.

Serão abertas mais 817 va-
gas para acolhimento além das
340 ofertadas dentro da Ope-
ração Baixas Temperaturas.
Para isso, além dos centros de
acolhida, serão abertas 100 va-
gas no Centro Esportivo Pele-
zão, na Lapa, zona oeste da ci-
dade, e 140 em outros centros

esportivos.
Segundo o Centro de Ge-

renciamento de Emergências,
a part ir da madrugada desta
quarta-feira (28), a frente fria
já terá potencial de provocar
chuvas e rajadas de vento du-
rante o dia. A previsão é que
as temperaturas caiam brus-
camente, com a mínima em
torno de 10ºC e a máxima, de
16ºC.

Na quinta-feira (29),  o
frio deve ser ainda mais for-
te com a temperatura mínima
chegando a 6ºC e a máxima
não passando de 12ºC. (Agên-
cia Brasil)

Quem escolher vacina na cidade
de SP vai para o fim da fila

O prefeito de São Paulo, Ri-
cardo Nunes, sancionou uma
lei, aprovada pela Câmara Mu-
nicipal, que vai colocar no final
da fila a pessoa que se recusar a
tomar a vacina contra a covid-19
que esteja disponível no posto de
saúde. Com isso, os chamados
“sommeliers de vacina”, ou seja,
as pessoas que ficam escolhen-
do qual marca de vacina tomar,
só poderão tomar a primeira
dose após a imunização dos de-
mais grupos. A lei passou a va-

ler a partir da  terça-feira (27).
“Aquele que for retirado do

cronograma de vacinação por
recusa do imunizante será in-
cluído novamente na programa-
ção após o término da vacina-
ção dos demais grupos previa-
mente estabelecidos”, diz o tex-
to da lei.

A determinação foi publica-
da no Diário Oficial da cidade
de São Paulo de terça-feira,
(27) e vai incluir também os in-
teressados pela xepa, ou seja,

pessoas que se cadastraram na
lista de espera para tomar as
sobras de imunizantes. Se os
cadastrados na xepa se recusa-
rem a tomar a vacina por causa
da marca irão para o fim da fila.
As exceções são apenas para
gestantes e puérperas e para
aqueles que tiverem comorbida-
de comprovada por recomenda-
ção médica.

Aqueles que recusarem o
imunizante que estiver dispo-
nível no posto terão que assi-

nar um termo de recusa, que
será anexado ao seu cadastro
único na rede municipal de
saúde. Com isso, o paciente
fica impedido de procurar va-
cina em outros locais.

Diversas outras cidades do
estado também tem adotado me-
didas para tentar impedir a esco-
lha de imunizantes. Uma delas é
São Bernardo do Campo, na
Grande São Paulo, que começou
a aplicar essa medida no início de
julho. (Agência Brasil)

Estado confirma parceria com empresa para
nova biotecnologia de cultura da soja

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia participou na terça-feira
(27) do anúncio de uma nova bi-
otecnologia desenvolvida pelo
Instituto Biológico, ligado ao
Governo do Estado, e a multina-
cional canadense Lallemand
Plant Care para controle de ne-
matoides de galhas e cisto da
soja. Os royalties do produto
serão revertidos para novas pes-
quisas agropecuárias.

“É uma celebração para nos
encorajar por tantos outros de-
safios que temos pela frente. E
saibam que o Governo de São
Paulo está atento a esses desa-
fios. Dentro de nossas possibi-
lidades e esforço, vamos a cada
momento fazer mais investimen-
tos no agro”, afirmou Garcia.
“Espero que essas decisões nos
façam permanecer na vanguarda

do investimento em pesquisa”,
acrescentou.

As pragas podem causar pre-
juízos de até R$ 16,2 bilhões
para a cadeia produtiva da soja,
segundo a Sociedade Brasileira
de Nematologia. O novo bione-
maticida chamado Lalnix Resist
é produzido à base do fungo Tri-
choderma e tem lançamento pre-
visto para o segundo semestre
deste ano.

Os nematoides são parasitas
que podem reduzir em até 20%
o potencial produtivo das lavou-
ras de soja. O uso de Trichoder-
ma é uma alternativa natural para
combater esses vermes de solo,
que são mais resistentes a pro-
dutos químicos.

“Este é o primeiro licencia-
mento realizado pelo Instituto
Biológico de forma exclusiva e

com amparo legal. O licencia-
mento garantirá o ganho de
royalties para a Instituição que
será revertido para novas pesqui-
sas, o que é muito interessante”,
declarou Ana Eugênia de Carva-
lho Campos, Diretora Geral do
Instituto Biológico.

“A Lallemand é uma empre-
sa com mais de cem anos de
know-how em microrganismos
e sempre primou por parcerias
com instituições de pesquisas,
como o Instituto Biológico.
Essa parceria resultou em uma
ferramenta de muito valor para
o manejo e que ressalta a impor-
tância dos biológicos para uma
agricultura responsável”, disse
Fernando Urban, CEO da Lalle-
mand Plant Care no Brasil.

O contrato de transferência
de tecnologia está fundamenta-

do na nova Lei de Inovação (lei
federal 10.973/04) e no Decre-
to Estadual 62.817/17, com apro-
vação do Núcleo de Inovação Tec-
nológica e aval da Diretoria-Ge-
ral do Instituto Biológico, com a
interveniência da Fundepag (Fun-
dação de Desenvolvimento da
Pesquisa do Agronegócio).

“Este é mais um marco para
a Fundepag, que apoiou o Insti-
tuto Biológico por meio de sua
incubadora de conhecimento, a
Conexão.f, na aplicação da re-
cente legislação paulista e bra-
sileira de incentivo à inovação.
Garantimos que a produção de
tecnologias pela ciência seja
transferida para a sociedade,
agregando valor ao setor produ-
tivo”, afirmou Antonio Alvaro
Duarte de Oliveira, Diretor-Pre-
sidente da Fundepag.

Setur-SP abre turma extra
para curso sobre pesquisa

O Centro de Inteligência da
Economia do Turismo (CIET),
vinculado à Secretaria de Turis-
mo e Viagens do Estado de São
Paulo, realizou no primeiro se-
mestre uma séria de cursos so-
bre coleta e análise de dados,
voltado para as equipes munici-
pais de turismo. Ao todo, 436
gestores de 184 cidades foram
treinados. Para atender a deman-
da, uma turma extra foi progra-
ma para 5 e 6 de agosto.

O objetivo da capacitação é

apresentar ferramentas, bancos de
dados e métodos para que os ges-
tores públicos possam avaliar o
impacto turístico e auxiliar no
desenvolvimento de produtos e
serviços. Além das oito horas de
curso, divididas em dois dias, os
participantes recebem uma apos-
tila digital com todo o conteúdo.

“Os alunos comentam que o
aprendizado é útil para um me-
lhor entendimento do turismo
em suas cidades e regiões e para
que políticas públicas possam

ser propostas de forma mais es-
truturada”, comenta Fábio Mon-
tanheiro, consultor da InvestSP
e coordenador do CIET.

Cidades como Espírito San-
to do Pinhal e Barra do Turvo já
estão colocando em prática o
que foi ensinado, realizando pes-
quisas entre os turistas e popu-
lação e levantando dados do tu-
rismo local a fim de melhorar a
oferta. Todas as cidades têm à
disposição dados do próprio
CIET, como a Pesquisa de Per-

cepção do Turismo que avaliou
a opinião de moradores de 21
cidades turísticas sobre o im-
pacto dos visitantes em questões
como economia local e meio
ambiente.

É agente público do setor
turístico no Estado de São Pau-
lo e ainda não fez o curso? As
inscrições podem ser feitas até
o dia 03 de agosto neste link. As
aulas serão em 5 e 6 de agosto,
das 14h às 18h e das 09h às 13h,
respectivamente.

CÂMARA (São Paulo)
Vai ser um 2º semestre de grandes emoções, uma vez que

alguns dos parlamentares podem ser candidatos ou à ALESP
ou ao Congresso

.
PREFEITURA
73º dia no cargo : o ex-vereador Ricardo Nunes sobrevi-

veu bem ao Roda Viva (Cultura tv), se dando ao luxo de
dizer que ama e é amado ...

.
DE
... pela 1ª dama Regina, calando a boca de perguntas ma-

liciosas. Ao final do programa, que não é sequer sombra do
que foi o Roda Viva ...

.
SÃO
... aproveitando a presença do ex-deputado federal e atual

representante do Aécio Neves no PSDB - Bruno Araújo -
houve uma tentativa ..

.
PAULO
... frustrada de induzir o prefeito a apoiar em 2022 a can-

didatura presidencial (PSDB) do governador Doria. Nunes
também ‘tirou de letra’

.
GOVERNO (São Paulo)
Um dos cenários políticos pra eleição 2022 ao governo

paulista, é a volta da dupla Alckmin PSDB e França PSB em
2014, agora pelo PSD do Gilberto Kassab

.
CONGRESSO (Brasil)
Virou caso de Crônica Policial (tipo Gil Gomes) as agres-

sões à domicílio contra a deputada federal Joice (PSL) no
apto. funcional (Brasília)

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Lula teve o deputado federal Zé Dirceu (PT) e Bolsonaro

tem o senador Ciro Nogueira (PP). Moedas de troca não têm
donos. Tem sócios

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - vem

sendo publicada na imprensa brasileira (São Paulo - SP) des-
de 1993. Via Internet desde 1996 - cesarneto.com - foi se
tornando referência da liberdade possível. Twitter @cesarne-
toreal ... Email  cesar@cesarneto.com
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Em revés para
Castillo, oposição
peruana irá liderar
Congresso do país

Uma aliança liderada pela oposição venceu uma votação na
segunda-feira (26) para liderar o Congresso do Peru, o que re-
presenta uma derrota para o presidente eleito Pedro Castillo às
vésperas de sua posse, e um sinal de que seus planos de reformar
a Constituição e aumentar os impostos para mineradoras vão
enfrentar desafios.

Uma equipe de liderança chefiada pela parlamentar de centro
María del Carmen Alva, do partido Ação Popular, obteve 69 vo-
tos contra 10 obtidos por um grupo rival liderado pelo militar da
reserva Jorge Montoya, que é de um partido de direita ultracon-
servador.

Uma lista de candidatos proposta pelo partido de Castillo,
Peru Livre, foi rejeitada por conta de questões procedimentais,
ressaltando os desafios que o presidente eleito irá enfrentar para
avançar reformas em um Congresso fragmentado onde nenhum
partido detém a maioria.

Alva, que será a presidente do Congresso no período legisla-
tivo de 2021-22, teve um apoio importante do partido de direita
Força Popular, de Keiko Fujimori, candidata que perdeu por uma
margem estreita para Castillo no segundo turno das eleições no
dia 6 de junho, prometendo combatê-lo.

Castillo conquistou forte apoio entre a população rural e mais
pobre, com um programa de governo que promete reescrever a
Constituição do país andino, que já tem décadas, e aumentar ex-
pressivamente os impostos sobre as empresas de mineração de
cobre para custear reformas nas áreas de saúde e educação.

A ascensão do ex-professor e filho de fazendeiros conse-
guiu, entretanto, estremecer as elites políticas e empresariais
do Peru, apesar das atitudes de Castillo para se distanciar de re-
gimes mais duros de esquerda na região e para trazer a bordo
conselheiros mais moderados.

No domingo, Castillo anunciou uma lista de candidatos para
liderar o Congresso escolhidos por seus partidos aliados, ao in-
vés do seu próprio, para apoiar a “governança” no país, embora
sua lista tenha sido rejeitada já que um dos candidatos não estava
registrado da maneira correta.

Castillo, de 51 anos de idade, será empossado nesta quarta-
feira (28), no dia em que o Peru comemora o bicentenário de
sua independência. Ele deve fazer seu primeiro pronunciamento
como presidente, apresentando seu plano de governo para o man-
dato entre 2021 e 2026. (Agencia Brasil)

Tribunal londrino
reabre processo de

US$ 7 bi por
desastre em Mariana

O Tribunal de Recursos de Londres concordou nesta terça-
feira em reabrir um processo de US$ 7 bilhões contra a minera-
dora anglo-australiana BHP pelo rompimento de uma barragem
em Mariana (MG), em 2015, que causou o maior desastre ambi-
ental da história do Brasil.

Um grupo formado por cerca de 200 mil reclamantes brasi-
leiros vinha tentando ressuscitar o processo de 5 bilhões de li-
bras (US$ 6,9 bilhões) movido na Inglaterra contra a BHP desde
que um tribunal inferior suspendeu a ação em novembro, alegan-
do abuso processual, e um juiz do Tribunal de Recursos manteve
a decisão.

“Embora compreendamos totalmente as considerações que
levaram o juiz à sua conclusão de que a reclamação deveria ser
rejeitada, acreditamos que o recurso tem uma perspectiva real
de sucesso”, disseram três magistrados do Tribunal de Recursos
na decisão emitida nesta terça-feira.

O colapso da barragem de Fundão, pertencente à Samarco
- joint venture (parceria) entre BHP e a brasileira Vale -, ma-
tou 19 pessoas e fez com que uma enxurrada de mais de 40
milhões de metros cúbicos de rejeitos invadisse o rio Doce e
atingisse o Oceano Atlântico, a mais de 650 quilômetros do
local do desastre.

Ação coletiva
A ação coletiva - uma das maiores da história do sistema le-

gal inglês – é movida pelo escritório de advocacia PGMBM em
nome de indivíduos, empresas, igrejas, organizações, municípi-
os e povos indígenas brasileiros.

Tom Goodhead, sócio-gerente da PGMBM, disse que esta
foi uma “decisão monumental” e que seus clientes sentiram que
pela primeira vez os juízes reconheceram a importância do caso.

A BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado,
classificou o caso como sem sentido e uma perda de tempo, ale-
gando que a ação duplica procedimentos do Brasil e o trabalho
da Fundação Renova, entidade criada pela companhia e seus só-
cios brasileiros para compensações pelo desastre.

“A posição da BHP continua sendo a de que os procedimen-
tos não pertencem ao Reino Unido”, disse a empresa em comu-
nicado. “As questões levantadas pelos reclamantes já estão co-
bertas pelo trabalho da Fundação Renova, por decisões já exis-
tentes da Justiça brasileira ou são temas de processos em trami-
tação no Brasil.” (Agencia Brasil)

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) melhorou a pers-
pectiva de crescimento do Bra-
sil neste ano, citando a melho-
ra nos termos das trocas co-
merciais do país, mas ao mes-
mo tempo reduziu a alta esti-
mada para 2022.

O relatório Perspectiva Eco-
nômica Global do FMI, divulga-
do na terça-feira (27), mostrou
que o fundo estima um cresci-
mento do Produto Interno Bru-
to brasileiro de 5,3% em 2021,
1,6 ponto percentual a mais do
que era previsto em abril.

Entretanto, para 2022 a pro-
jeção de crescimento foi redu-
zida em 0,7 ponto, para 1,9%.

A melhora do cenário do país
para este ano ajudou a elevar a
perspectiva de crescimento eco-
nômico da América Latina e Cari-

be para 5,8% em 2021, 1,2 ponto
a mais do que em abril. A previsão
para a região no ano que vem, por
sua vez, melhorou em apenas 0,1
ponto, e ficou em 3,2%.

“A melhora da projeção para a
América Latina e Caribe resulta
principalmente de revisões para
cima no Brasil e México, refle-
tindo resultados melhores do que
o esperado no primeiro trimes-
tre”, disse o FMI no relatório.

Além disso, o Fundo citou
repercussões positivas para o
México da melhora do cenário
para os Estados Unidos e termos
comerciais em alta expressiva no
Brasil, que tem sido favorecido
pela alta dos preços das commo-
dities.

Já a perspectiva para o grupo
de Mercados Emergentes e em
Desenvolvimento, do qual o Bra-

sil faz parte, passou para 6,3%
em 2021 e 5,2% em 2022, ante
6,7% e 5,%, respectivamente,
previsto em abril.

A projeção do FMI para a
expansão do PIB brasileiro este
ano ficou em linha com a do
Ministério da Economia feita
em meados deste mês. Mas para
2022 a expectativa do ministé-
rio é melhor, para 2,51%.

Já a estimat iva de crescimen-
to do PIB na pesquisa Focus reali-
zada semanalmente pelo Banco
Central junto a uma centena de ana-
listas de mercado está em 5,29%
para 2021 e 2,1% para 2022.

O FMI chamou a atenção
para a possibilidade de piora da
pandemia e de condições finan-
ceiras externas mais apertadas,
o que seria um revés grave para
a recuperação dos mercados

emergentes e em desenvolvi-
mento, levando o crescimento
global para abaixo do cenário
básico previsto no relatório.

O relatório destacou ainda a
inflação elevada esperada para
esse grupo de países, relaciona-
da em parte à alta de preços dos
alimentos.

“A comunicação clara de ban-
cos centrais sobre o cenário para
a política monetária será impor-
tante para moldar as expectati-
vas de inflação e proteger con-
tra aperto prematuro das condi-
ções financeiras”, disse o FMI.

“Existe, entretanto, o risco
de que as pressões transitórias
possam se tornar mais persis-
tentes e que os bancos centrais
possam precisar adotar ações
preventivas”, completou.
(Agencia Brasil)

Ativos de brasileiros no exterior
ultrapassam US$ 558 bilhões, diz BC

Os ativos de empresas e pes-
soas físicas brasileiras no ex-
terior chegaram a US$
558,387 bilhões em 2020, in-
formou na terça-feira (27) o
Banco Central (BC). Esses ati-
vos são investimentos em
ações, títulos, imóveis, moe-
das e depósitos ou em empre-
sas no exterior, por exemplo.

Na comparação com 2019,

quando os ativos chegaram a
US$ 529,221 bilhões, houve
crescimento de 5,5%. Os dados
são das declarações de Capitais
Brasileiros no Exterior.

Do volume total, 80% são de
investimentos direto no exteri-
or, como empresas brasileiras
que possuem subsidiárias fora
do país. Essa participação che-
gou a US$ 447,991 bilhões em

2020, aumento de 7,5% em re-
lação ao ano anterior.

Esses investimentos foram
realizados principalmente nos
Países Baixos e em países co-
nhecidos como paraísos fis-
cais, como as Ilhas Cayman e
o Panamá. Os Países Baixos
receberam 21% do total de in-
vestimentos diretos realiza-
dos por brasileiros, chegando

a US$ 87 bilhões.
Na distribuição por seto-

res investidos, destacam-se
empresas de serviços finan-
ceiros e atividades auxiliares,
com US$ 62,9 bilhões, e de
extração de petróleo e gás na-
tural, com US$ 12 bilhões de
participação no capital de in-
vestimentos brasileiros dire-
tos. (Agencia Brasil)

Vendas do Tesouro Direto têm segundo
melhor nível para meses de junho

As vendas de títulos públicos
a pessoas físicas pela internet
somaram R$ 2,34 bilhões em
junho, divulgou na terça-feira
(27) o Tesouro Nacional. O vo-
lume do Tesouro Direto é o se-
gundo maior da história para o
mês, perdendo apenas para junho
de 2019 (R$ 2,68 bilhões).

Os títulos mais procurados
pelos investidores foram os vin-
culados à inflação (Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA), cuja participa-
ção nas vendas atingiu 43,4%.
Os títulos corrigidos pela taxa
Selic (juros básicos da econo-
mia) corresponderam a 42,8%
do total, enquanto os prefixados,
com juros definidos no momen-
to da emissão, foram 13,8%.

As recentes altas da Selic
voltaram a atrair o interesse dos
investidores. Em maio, as ven-
das desse tipo de papel estavam
em 36,3%. Em contrapartida, as
vendas de papéis prefixados, que

representavam 17,1% em maio,
tiveram forte queda.

Por causa da pandemia de
covid-19, o Banco Central (BC)
tinha diminuído a Selic para 2%
ao ano, no menor nível da histó-
ria. Com os aumentos desde
março, os juros básicos estão
atualmente em 4,25% ao ano.

O estoque total do Tesouro
Direto alcançou R$ 66,35 bi-
lhões no fim de junho, aumento
de 2,1% em relação ao mês an-
terior (R$ 65,01 bilhões) e de
7,4% em relação a junho do ano
passado (R$ 61,77 bilhões).
Essa alta ocorreu porque as ven-
das superaram os resgates em R$
807,1 milhões no mês passado.

Investidores
Quanto ao número de inves-

tidores, 501.242 novos partici-
pantes se cadastraram no progra-
ma no mês passado. O total de
investidores atingiu 11.495.273.
Nos últimos 12 meses, o núme-

ro de investidores acumula alta
de 55,1%. O total de investido-
res ativos (com operações em
aberto) chegou a 1.558.647, au-
mento de 20% em 12 meses.

A utilização do Tesouro Di-
reto por pequenos investidores
pode ser observada pelo consi-
derável número de vendas de até
R$ 5 mil, que correspondeu a
85,2% do total de 331.827 ope-
rações de vendas ocorridas em
junho. Só as aplicações de até R$
1 mil representaram 66,2%. O
valor médio por operação foi de
R$ 5.617,10.

Os investidores estão prefe-
rindo papéis de curto e médio
prazos. As vendas de títulos com
prazo entre 1 e 5 anos represen-
taram 33,9% e aquelas com pra-
zo entre 5 e 10 anos, 52,5% do
total. Os papéis de mais de dez
anos de prazo representaram
13,6% das vendas.

O balanço completo do Te-
souro Direto está disponível na

página do Tesouro Transparente.

Captação de recursos
O Tesouro Direto foi criado

em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas ad-
quirissem títulos públicos dire-
tamente do Tesouro Nacional,
via internet, sem intermediação
de agentes financeiros.

O aplicador só precisa pagar
uma taxa para a corretora respon-
sável pela custódia dos títulos.
Mais informações podem ser ob-
tidas no site do Tesouro Direto.

A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de cap-
tar recursos para pagar dívidas e
honrar compromissos. Em troca,
o Tesouro Nacional se comprome-
te a devolver o valor com um adi-
cional que pode variar de acordo
com a Selic, índices de inflação,
câmbio ou uma taxa definida ante-
cipadamente no caso dos papéis
prefixados. (Agencia Brasil)

Revisão de 170 mil benefícios
do INSS começa em agosto

Cerca de 170 mil segurados
da Previdência Social que rece-
bem benefícios por incapacida-
de temporária – o antigo auxí-
lio-doença – devem ficar aten-
tos para agendar nova perícia
médica. Os prazos para fazer o
agendamento começam a expi-
rar em agosto. Quem não tomar
a providência corre o risco de ter
o pagamento suspenso.

Desde o início de julho, o
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) começou a enviar
cartas para segurados que não
realizam perícia médica há mais
de seis meses. Quem recebe a
convocação tem 30 dias, a con-
tar da data de recebimento noti-
ficada pelos Correios, para
agendar o procedimento.

O INSS poderá também con-

vocar as revisões utilizando a
rede bancária, considerando o
órgão pagador do benefício,
quando esse tipo de notificação
for disponível. Estão previstas
ainda as convocações por meio
eletrônico ou edital em Diário
Oficial.

A revisão em benefícios por
incapacidade temporária segue até
dezembro, quando todas as con-
vocações já devem ter sido expe-
didas. As revisões serão realiza-
das por peritos médicos federais
em horários extraordinários.

Segundo o INSS, das 724
agências da Previdência que pos-
suem serviço de perícia médica
619 estão funcionando e 2.549
peritos médicos estão com as
agendas abertas para atendimen-
to. O tempo médio entre o agen-

damento e a realização da perí-
cia médica está em 39 dias.

Revisão administrativa
Em outra frente, o INSS leva

adiante também as revisões ad-
ministrativas de benefícios, que
são feitas com regularidade. Na
atual etapa, a previsão é que 1,7
milhão de segurados recebam a
convocação para regularizar al-
guma pendência de documenta-
ção identificada pelo INSS.

Desde setembro do ano pas-
sado, foram enviadas 732.586
cartas para revisão administrati-
va de benefícios com pendênci-
as documentais identificadas
pelo INSS.

Quem recebe o aviso de re-
visão administrativa tem o pra-
zo de 60 dias para regularizar a

documentação solicitada e man-
ter o pagamento regular do be-
nefício. O INSS incentiva que o
envio de documentos seja reali-
zado por meio do Meu INSS (site
ou aplicativo), no campo Atuali-
zação de Dados de Benefício.

É possível fazer a regulari-
zação também presencialmente.
Para isso, o segurado deve ligar
para o telefone 135 e escolher a
opção Entrega de Documentos
por Convocação e agendar aten-
dimento na agência do INSS
mais próxima de sua residência.

O INSS alerta que, em qual-
quer caso, as convocações são
feitas somente pelos Correios,
motivo pelo qual o segurado
deve sempre manter seu endere-
ço atualizado junto à Previdên-
cia Social. (Agencia Brasil)

Confiança da construção atinge maior
nível desde março de 2014

O Índice de Confiança da
Construção, medido pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), teve
alta de 3,3 pontos de junho para
julho deste ano e chegou a 95,7 pon-
tos, em uma escala de zero a 200.

Esse é o maior patamar do indica-
dor, que mede a percepção dos em-
presários da construção, desde mar-
ço de 2014 (96,3 pontos).

O crescimento foi puxado
pela melhora da confiança dos

empresários em relação aos pró-
ximos meses, medida pelo Índi-
ce de Expectativas, que subiu 6,8
pontos e chegou a 102,2.

Já o Índice de Situação Atual, que
mede a percepção sobre o momento

presente, recuou 0,1 ponto de junho
para julho e atingiu 89,4 pontos.

O Nível de Utilização da Capa-
cidade Instalada da Construção caiu
3,7 pontos percentuais, passando
para 73,7%. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



Com 60% da população vacinada,
mortes e casos de covid-19 caem 40%
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Com a vacinação de mais de
96 milhões  de  bras i le i ros
contra a covid-19 com, pelo
menos, a primeira dose do
imunizante, o número de ca-
sos e de óbitos pela doença
caíram cerca de 40%, em um
mês, de acordo com dados do
LocalizaSUS, plataforma do
Ministério da Saúde.

Os números consideram a
média móvel de casos e mortes
de 25 de junho a 25 de julho des-
te ano. No caso das mortes, a
queda é de 42%: passou de uma
média móvel de 1,92 mil para
1,17 mil, no período. O núme-
ro de casos caiu para 42,77
mil na média móvel de domin-
go (25), o que representa re-
dução de 40% em relação ao
dia 25 de junho, segundo o
Ministério da Saúde.

Vacinas
O Brasil ultrapassou a mar-

ca de 60% da população vacina-
da com, pelo menos, uma dose
de vacina contra a covid-19. Nes-
sa situação já são mais de 96,3
milhões de brasileiros, dos 160
milhões com mais de 18 anos.
Apesar da boa marca de primei-
ra dose, segundo dados do vaci-
nômetro do Ministério da Saú-
de, o número de pessoas com
ciclo de imunização completo,
ou seja, que tomaram duas do-
ses da vacina ou a dose única é
de 37,9 milhões de pessoas.
Para que as vacinas sejam de fato
eficazes, as autoridades de saú-
de alertam que é necessário que
as pessoas tomem as duas doses.
“A medida reforça o sistema
imunológico e reduz as chances
de infecção grave, gravíssima e,

principalmente, óbitos em de-
corrência da covid-19”, destaca
o Ministério.

Ainda segundo balanço da
pasta, das 164,4 milhões de do-
ses enviadas para os estados, 81,5
milhões são da AstraZeneca/
Oxford, 60,4 milhões são da Co-
ronaVac/Sinovac, 17,8 milhões de
Pfizer/BioNTech e 4,7 milhões da
Janssen, imunizante de dose única.
“Todas as vacinas estão devidamen-
te testadas, são seguras e têm au-
torização da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) para
serem aplicadas nos braços dos bra-
sileiros”, destacou o Ministério.

Novas doses
Até o fim de 2021, a expec-

tativa é de que mais de 600 mi-
lhões de doses de imunizantes
contra o novo coronavírus, con-

tratadas por meio de acordos
com diferentes laboratórios, se-
jam entregues ao Programa Na-
cional de Imunizações. Somen-
te para o mês de agosto, a previ-
são é de que a pasta receba, pelo
menos, 63 milhões de doses.

Produção local
A partir de outubro, o Brasil

deve entrar em uma nova fase em
relação à vacinas contra a covid-
19 com a entrega das primeiras
doses 100% nacionais. É que o
Brasil assinou um acordo de trans-
ferência de tecnologia da AstraZe-
neca para a Fundação Oswaldo
Cruz (FioCruz) que permitirá a
produção nacional do Insumo Far-
macêutico Ativo (IFA) da vacina
de covid-19. Atualmente, o Brasil
só produz vacina com o IFA im-
portado. (Agencia Brasil)

O certificado de vacinação
do ciclo completo dos imuni-
zantes contra a covid-19 pode
agora ser emitido em três idio-
mas: português, inglês e espa-
nhol. A funcionalidade está no
aplicativo ConecteSUS, dispo-
nibilizado para gestão de infor-
mações de pacientes em sua re-
lação com o Sistema Único de
Saúde (SUS).

A emissão do certificado
em outras línguas pode ser útil
para pessoas que desejam sair
do país ou precisam apresen-
tar essa documentação para
cumprir algum tipo de exigên-
cia que demanda a comprova-
ção da imunização.

A situação da pandemia no
país levou boa parte do mundo
a proibir a entrada de brasilei-
ros. Parte das nações começou
a flexibilizar essas vedações.
Mas há diferentes obrigações
impostas, como a apresentação
de exame negativo ou o certi-
ficado de vacinação com a con-

Certificado de
vacinação pode ser

emitido em três idiomas
clusão do ciclo vacinal.

O ConecteSUS é um dos
caminhos para guardar as infor-
mações de vacinação. Quem
não instala o app e se dirige a
um posto de vacinação recebe
um cartão que precisa ser man-
tido para a aplicação da segun-
da dose.

Caso uma pessoa perca o
cartão, a orientação do Minis-
tério da Saúde (MS) é buscar
a unidade de saúde onde re-
cebeu a primeira dose para
retirar a segunda via. Segun-
do o MS, o uso do aplicativo
evita este tipo de transtorno
já que mantém as informa-
ções no s istema do SUS.

O app também traz históri-
co de saúde e de procedimen-
tos realizados no SUS, como
consultas e atendimentos em
geral. É possível marcar con-
sultas pelo app, desde que o
paciente esteja cadastrado na
unidade de saúde e no sistema
do SUS. (Agencia Brasil)

Ciro Nogueira aceita convite de
presidente para chefiar Casa Civil

Após reunião com o presi-
dente da República, Jair Bolso-
naro, no Palácio do Planalto, na
terça-feira (27), o senador Ciro
Nogueira (PP-PI) confirmou que
será o novo chefe da Casa Civil.

Pelas redes sociais, o líder
do Centrão disse pedir “prote-
ção de Deus” para cumprir o que
classificou como “desafio”.

Considerada o coração do
governo, a Casa Civil é uma pas-
ta estratégica para a articulação

política do Palácio do Planalto
e é responsável pela coordena-
ção entre os ministérios.

A pasta atualmente é comandada
pelo general Luiz Eduardo Ramos.

 No último dia 22, Bolsona-
ro confirmou o convite a No-
gueira e a recriação do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência,
que, no início do governo, foi
agrupado com outros quatro mi-
nistérios para a criação do Mi-
nistério da Economia, sob o co-

mando de Guedes.
O atual ministro da Secreta-

ria-Geral, Onyx Lorenzoni, será
o titular deste novo ministério e
o Ramos deve assumir a Secre-
taria-Geral da Presidência.

Atualmente senador pelo
Piauí e presidente nacional do
partido Progressistas, Nogueira
é um dos principais líderes do
chamado Centrão e reconheci-
do como aliado do governo no
Senado Federal. Atuou na defe-

sa do governo junto à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Pandemia.

Com a ida de Nogueira para o
governo, a mãe do senador, Eliane
e Silva Nogueira Lima, também fi-
liada ao PP, primeira suplente dele,
pode assumir a vaga no Senado. Ela
só não assumirá o cargo caso se
declare impedida. Nesta hipótese,
o segundo suplente é Gil Paraiba-
no (PP), que é prefeito de Picos,
no Piauí. (Agencia Brasil)

Agentes da Polícia Federal
(PF) e da Receita Federal reali-
zaram  na terça-feira (27) uma
operação contra o contrabando
de ouro, garimpado ilegalmente
na região Norte do país. Batiza-
da de Ruta 79, a operação cum-
pre quatro mandados de prisão
preventiva e 21 mandados de
busca e apreensão em cidades do
Rio de Janeiro, São Paulo e Mi-
nas Gerais.

 A PF estima que, no perí-
odo de 2017 a 2019, a quadri-
lha tenha contrabandeado mais
de uma tonelada de ouro para
a Itália.

As investigações começa-
ram com a prisão de um policial
federal. De acordo com a PF,
este policial fazia parte da orga-
nização criminosa e era o res-
ponsável pela passagem ilegal do

Polícia Federal faz operação para
combater contrabando de ouro

ouro contrabandeado da área pú-
blica para a restrita dos aeropor-
tos. Durante as investigações,
mais de 17kg de ouro e joias
foram apreendidos, tudo avalia-
do em mais de US$ 1 milhão.

Segundo a PF, os investiga-
dos usavam pessoas como “mu-
las” para transportar o ouro até
a Itália. A carga tinha documen-
tação falsa de empresas sediadas
no Paraguai. Na sequência, a or-
ganização criminosa trazia joias
compradas na Ásia e nos Esta-
dos Unidos utilizando novamen-
te “mulas” para introduzi-las de
maneira clandestina no Brasil.

A ação contou com 120 po-
liciais federais no Rio de Janei-
ro, em Angra dos Reis, São Pau-
lo, São José do Rio Preto, Pira-
cicaba, Mirassol e Belo Hori-
zonte. (Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) sus-
pendeu cautelarmente a autori-
zação excepcional e temporária
para importação e distribuição
da vacina Covaxin, usada contra
a covid-19. A decisão foi toma-
da na terça-feira (27), em Bra-
sília, de forma unânime pela di-
retoria colegiada da agência. A
solicitação de importação foi
feita pelo Ministério da Saúde.

Em nota, a Anvisa infor-
mou que a decisão foi tomada
após ter sido comunicada pela
empresa indiana Bharat Biote-
ch que “a Precisa Medicamen-
tos não possui mais autoriza-
ção para representar a Bharat,
fabricante da vacina Covaxin
no Brasil”.

Segurança jurídica e téc-
nica

Ainda segundo a agência, a

Anvisa suspende
autorização de importação

da vacina Covaxin
medida prevalecerá até que “so-
brevenham novas informações
que permitam concluir pela se-
gurança jurídica e técnica” da
manutenção da deliberação que
autorizou a importação.

Relator da matéria, o dire-
tor Alex Machado Campos dis-
se que a perda de legitimidade
da Precisa Medicamentos para
atuar junto à Anvisa pode influ-
enciar no cumprimento dos re-
quisitos e condicionantes da
importação.

“A decisão levou em conta
ainda notícias de que docu-
mentos ilegítimos podem ter
sido juntados ao processo de
importação, o que pode impac-
tar as conclusões quanto aos
aspectos de qualidade, segu-
rança e eficácia da vacina a ser
utilizada na população nacio-
nal”, concluiu a Anvisa. (Agen-
cia Brasil)

Operadoras de saneamento privadas
atendem a 15% da população

Um ano após a publicação do
novo marco legal do saneamen-
to (Lei 14.026), a presença da
iniciativa privada no setor cor-
responde a um terço dos inves-
timentos.

De acordo com dados apre-
sentados na terça-feira (27) pela
Associação Brasileira das Con-
cessionárias Privadas de Servi-
ços Públicos de Água e Esgoto
(Abcon) e pelo Sindicato Naci-
onal das Concessionárias Priva-
das de Serviços Públicos de
Água e Esgoto (Sindicom), as
concessionárias atendem de for-
ma plena ou parcial, em cada
município, 15% da população
(32,5 milhões de pessoas) e es-
tão presentes em 7% dos muni-
cípios. Antes do marco legal, a
participação era pouco alterada.

Segundo o Panorama 2021,
elaborado pelas entidades, as
concessões privadas de sanea-
mento já alcançam 33% do total
investido pelas companhias no
setor. Em 2019, foram aplicados
R$ 4,8 bilhões pelas operadoras
privadas, diante de um investimen-
to total de R$ 14,8 bilhões, con-
siderando todas as operadoras.

Segundo o estudo, se forem
considerados os leilões recen-
tes das companhias Casal (Ala-
goas), Sanesul (Mato Grosso do

Sul), Cedae (Rio de Janeiro) e
do município de Cariacica (ES),
as empresas passam a atender
direta ou indiretamente 17% da
população. A expectativa é a de
que atinjam ao menos 40% da
população até 2030.

Os dados mostram que as
privadas possuem 191 contratos
firmados, que vão desde a mo-
dalidade de concessões plenas e
parciais até Parcerias Público
Privadas (PPPs) e subdelega-
ções. Juntas, elas atingem 392
cidades, das quais 42% são con-
sideradas pequenos municípios,
com até 20 mil habitantes. Ou-
tros 22% são formados por mu-
nicípios na faixa de 20 mil a 50
mil habitantes.

Segundo as entidades, o sa-
neamento no país registrou uma
regressão no índice de atendi-
mento de água em áreas urbanas,
ao passar de  93,08%, em 2015,
para 92,95% em 2019. No índi-
ce de esgoto tratado, em relação
à água consumida, houve melho-
ra ao passar de 42,67%, em
2015, para 49,09%, em 2019.

“Há 101 milhões de pessoas
que ainda não têm atendimento
de esgoto e 34 milhões de pes-
soas sem água potável em suas
torneiras”, diz o levantamento.

O estudo avaliou que, para

que o país atinja a universaliza-
ção dos serviços de saneamen-
to, com 99% de água potável e
90% de esgoto coletado e trata-
do, o total de investimento pre-
visto para os 12 anos seguintes
é o de R$ 753 bilhões, para ex-
pandir as redes de água e esgo-
tamento sanitário e cobrir a de-
preciação. Do total, R$ 255 bi-
lhões são referentes à recupera-
ção da depreciação das redes e
ativos existentes.

Consolidação do marco
legal

Segundo a Abcon e o Sind-
con, é importante que o marco
legal seja consolidado com a
ampliação do processo de re-
gionalização, por meio da for-
mação de blocos de municípi-
os em cada estado para criar
economia de escala, e a agen-
da da publicação de normas de
referência do setor pela Agên-
cia Nacional de Águas e Sanea-
mento Básico (ANA).

Além disso é necessário que
o Decreto 10.701/21, editado
em maio, seja efetivado, a fim
de medir a capacidade econômi-
co-financeira de os operadores
realizarem investimentos.

“É fundamental proporcio-
nar segurança jurídica, estabili-

dade institucional para garantir
qualidade na prestação dos ser-
viços à população e confiança
dos investidores. Esse é um de-
safio de todos os entes federa-
tivos, bem como dos poderes
Executivo, Legislativo e Judici-
ário. Não podemos nos perder
do foco da universalização do
saneamento”, afirmou o diretor
executivo da Abcon Sindcon,
Percy Soares Neto.

De acordo com os dados da
entidade, ao fazer investimentos
de R$ 498 bilhões para a expan-
são das redes de abastecimen-
to de água e esgotamento sani-
tário, o impacto na economia
brasileira seria de R$ 1,4 tri-
lhão, com a geração de mais de
14 milhões de empregos ao lon-
go do período dos investimen-
tos e quase R$ 90 bilhões em ar-
recadação tributária.

A associação e o sindicato
destacaram que, com a consoli-
dação do novo marco legal, ha-
verá segurança jurídica para no-
vos investimentos, com caminho
baseado na melhor regulação,
mais competição e geração de
ganhos de escala aprimorada na
prestação dos serviços, todos
visando a universalização dos
serviços de saneamento básico.
(Agencia Brasil)

Sítio Roberto Burle Marx é escolhido
como Patrimônio Mundial da Unesco

O Sítio Roberto Burle Marx
foi escolhido na terça-feira (27)
como Patrimônio Mundial, na
categoria paisagem cultural, pela
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco). O local é o
23º bem brasileiro inscrito na
lista de patrimônios mundiais.
Localizado em Barra de Guara-
tiba, zona oeste da cidade do Rio
de Janeiro, o espaço de 407 mil
metros quadrados (m²) de área
florestal abriga coleção com
mais de 3,5 mil espécies de
plantas tropicais e subtropicais.

A candidatura brasileira foi
apreciada durante a 44ª Sessão
do Comitê do Patrimônio Mun-
dial da Unesco que começou no
último sábado (24) e vai até 31
de julho, na cidade de Fuzhou, na
China. Na reunião, o comitê ana-
lisa as candidaturas aos próxi-
mos patrimônios mundiais cul-
turais e naturais.

Em uma rede social, o sítio
disse que a inclusão na lista de
patrimônios mundiais significa
que estes bens tão especiais para
o Brasil são também de “valor
universal excepcional” para a
humanidade. “O Patrimônio

Mundial é de fundamental im-
portância para a memória, a
identidade e a criatividade dos
povos e a riqueza das culturas,
buscando promover a identifica-
ção, a proteção e a preservação
do patrimônio cultural e natural
de todo o planeta”.

O sítio é uma unidade espe-
cial do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), autarquia federal vincu-
lada à Secretaria Especial da
Cultura e ao Ministério do Tu-
rismo. Para a diretora do espa-
ço, Claudia Storino, o Sítio Ro-
berto Burle Marx é certamente
uma obra de arte, onde as paisa-
gens são o elemento de maior
destaque, ligando todo o conjun-
to com poderosa personalidade.

“Os espaços ajardinados do
sítio materializam tanto os prin-
cípios paisagísticos da obra de
Burle Marx quanto os processos
de análise, cultivo e experimenta-
ção que impulsionaram a criação
do paisagismo tropical moder-
no”, afirmou Claudia, em nota.

Para a presidente do Iphan,
Larissa Peixoto, este título é
motivo de orgulho para o Bra-
sil, o Iphan e toda a população

brasileira. “A chancela estabele-
ce um compromisso para manter
os valores excepcionais que tor-
nam esse lugar de importância para
toda a humanidade. Temos a mis-
são de preservar para as futuras
gerações este espaço de aprendi-
zado e de fomento ao conheci-
mento sobre natureza, paisagis-
mo, arte e botânica”, disse.

Sítio
O antigo Sítio Santo Antônio

da Bica, adquirido em 1949 por
Roberto Burle Marx e seu irmão,
Guilherme Siegfried, deu parti-
da ao que hoje constitui o Sítio
Burle Marx. O local se destaca
pela vegetação nativa, formada
principalmente por manguezal, res-
tinga e a Mata Atlântica, preserva-
da pelo Parque Estadual da Pedra
Branca. Os irmãos compraram
posteriormente outros terrenos
que foram anexados ao sítio.

O espaço sofreu interven-
ções para ser transformado no
laboratório pretendido por Bur-
le Marx. Em 1985, o paisagista
doou o local ao governo fede-
ral, no intuito de assegurar a con-
tinuidade das pesquisas, a disse-
minação do conhecimento ad-

quirido e o compartilhamento
daquele espaço com a socieda-
de. O Iphan passou a gerir o sí-
tio a partir de 1994, após a mor-
te do paisagista Burle Max.

Jardins, viveiros de plantas,
sete edificações e seis lagos in-
tegram o espaço, que oferece ao
público também um acervo muse-
ológico de mais de 3 mil itens, com
coleções de arte cusquenha, pré-
colombiana, sacra e popular brasi-
leira, além da coleção de obras do
próprio paisagista e artista, que já
estão catalogadas e informatizadas
em sistema online.

Para concorrer ao título de
Patrimônio Mundial da Unesco,
o sítio passou por um processo
de requalificação a partir de ou-
tubro de 2018, que foi concluí-
do em fevereiro deste ano. Por
meio da Lei de Incentivo à Cul-
tura, o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) investiu cerca
de R$ 5,4 milhões em interven-
ções no local, com o objetivo de
valorizar espaços de visitação,
implementar acessibilidade,
ampliar o acesso público e po-
tencializar ações de pesquisa.
(Agencia Brasil)



Edital de citação. Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1066462- 49.2019.8.26.0100 ( U-899 ) A Doutora Ana Claudia Dabus 
Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Walter Bruno Tonini Filho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel designado  como apartamento nº 161, 
localizado no 16º andar do Condomínio Edifício Huguette, com área privativa de 70,475m2, área de uso comum de 31,103m2 e área  total de 101,578m2, 
correspondendo-lhe o coeficiente de proporcionalidade de 0,29671% no terreno e coisas de uso comum, e da vaga de garagem nº 03, localizada no subsolo do 
Condomínio Edifício Huguette, com área privativa de 10,000m2, área de uso comum de 2,207m2 e área total de 12,207m2, correspo ndendo-lhe o coeficiente de 
proporcionalidade de 0,002105% no terreno e coisas de uso comum,; localizado na Av Conselheiro Rodrigues Alves, 605, Vila Mariana, São Paulo - SP., 
contribuintes nºs. 037.025.0851-1 e 037.025.0799-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital , por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1007902-39.2014.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. Faz saber a José Geraldo 
de Souza, CPF. 702.179.558-00, que por este Juízo, tramita de uma ação Execução de Titulo Extrajudicial, movida por José Gouveia 
Rodrigues. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua INTIMAÇÃO POR EDITAL do BLOQUEIO, través do 
sistema SisbaJud, sobre o valor de R$1.303,72, junto ao NU Pagamentos S/A, e R$1599,10, junto ao PAG Seguro Internet S/A, e para os 
fins do artigo 854, §§ 2º e 3º do NCPC, podendo, se desejar, oferecer impugnação ao bloqueio no prazo de cinco (05) dias. Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0003625-89.2021.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber a Eliel Santos Monteiro, CPF. 303.436.138-67, e Jaqueline Valentim Monteiro, 
CPF. 347.363.598- 70, que nos autos da ação de cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por Residencial São Francisco, foi defer ida a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetuem o pagamento de R$ 11.270,58 (maio/2021) , que deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1º do CPC ); bem como, ofereçam 
eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova 
intimação (art. 525, do C.P.C.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1038290-16.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RR 
Comercio de Areia e Pedra Eireli ME, CNPJ/MF nº. 23.561.386/0001-06, na pessoa de seu representante legal, que 
Compacta Central de Restauração e Revestimento Ltda., ajuizou uma Ação Procedimento Comum, objetivando declarar a 
inexigibilidade do débito, com o consequente cancelamento da Duplicata Mercantil por Indicação nº 2150, determinando a 
sustação do protesto junto ao 2º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, bem como a exclusão do cadastro 
de credito de mau pagador se estiver também. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 
§- IV). Será o presente, por extrato, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 
de julho de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0003369-08.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a(o) Marcelo dos Santos, Brasileiro, CPF 125.190.318-59, com endereço à Rua Dias Leme, 130, Mooca, CEP 03118-
040, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte 
de Cleomar José Barral, a fim de incluí-lo no pólo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença (0007225-
14.2018.8.26.0011), para recebimento de R$ 53.608,30 (31/12/2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente manifestação e requerimento de eventuais provas, nos termos dos 
art. 133, §2º e 135 do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação no prazo legal, será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2021. 

Edital de citação. Prazo de 20 dias. Processo nº. 1107038-55.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. Faz saber a Nalra Azenir Trindade dos Santos - ME, CNPJ. 09.264.304/0001-30, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Trend Viagens Operadora de Turismo S.A, objetivando a cobrança de R$ 46. 272,03 (outubro/2017), 
valor oriundo dos Serviços Turísticos vendidos e pagos pela autora. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado e os honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui -se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 
em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1078559-52.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central 
da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) GRP Minas Alimento Ltda., CNPJ 
nº. 11.105.750-0001-44, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL 
S/A, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora pague o valor de R$ 374.418,83 (agosto/2017), referente ao Instrumento Particular de 
Compra e Venda de Óleo Semirefinado de Algodão, assinado em 28/04/2015. A executada poderá oferecer embargos à execução, no prazo 
de 15 dias, contado após o prazo de 20 dias da publicação deste edital. No caso de embargos, a devedora se sujeita ao pagamen to de multa 
de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. un). O reconhecimento do crédito e o depósito de 30% do valor em execução, no 
prazo para oferta de embargos, permitirá aos executados requererem seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 745 -A). Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 5ª VARA CÍVEL - Avenida Nações Unidas
nº 22.939 - 10º andar - Torre Br igadeiro - Santo Amaro - CEP 04795-100 - Fone:
5548-3199 - R. 230 - E-mail:stoamaro5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 1008418-74.2018.8.26.0002. A MMª Juíza de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dra.  REGINA DE OLIVEIRA MARQUES, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ANDREA DOS SANTOS DIWALD, brasileira, RG 213220908, CPF
258.214.248-44, que lhe foi proposta uma ação de COBRANÇA por parte de
COLÉGIO GUARAPIRANGA EIRELI ME, alegando em síntese que as partes
firmaram contrato de serviços educacionais para o ano letivo de 2016 tendo
como beneficiário seu filho Augusto Silva Diwald e que as prestações do refe-
rido ano encontram-se em atraso, no montante de R$ 8.388,19. Dessa forma,
requereu a procedência da ação e condenação da parte ré ao pagamento do
principal acrescido de juros moratórios, correção monetária, despesas proces-
suais e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso
do prazodo presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2021.

27 e  28/07

10ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II  SANTO AMARO 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027812-33.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER a(o) DAIANE BATISTA DA SILVA, RG 49414.2327, CPF 372.058.668-55,  que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL UIRAPURU, objetivando a cobrança de 
R$  7.086,47 (Maio/2019), referente inadimplemento das mensalidades educacionais de sua filha, no período de 
dezembro/2016 e janeiro a agosto/2017. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de maio e 2021. 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, antiga denominação da SCCI Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.)

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª e 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, 
ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ISEC SECURITIZADORA S.A. 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da VIRGO COM-
PANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍ-
TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, nos termos da Cláusula Décima 
Segunda, em especial a cláusula 12.3, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 16ª e 17ª Séries, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em primeira 
convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 17 de agosto de 2021 às 15:00h, de forma ex-
clusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, inclusive para fi ns de voto (“Assem-
bleia”), conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (i) Tomar conhecimento e deliberar sobre a aceitação da proposta encaminhada por Nex Group Participações S.A., CNPJ 
nº 13.062.866/0001-79 (“Devedora”) e Capa Engenharia S.A., CNPJ nº 90.025.073/0001-20 ao assessor legal da Emissão, 
contratado na AGT 19/01/2021, conforme abaixo defi nida, na data de 12/07/2021 (“Proposta”), ante intimação para quita-
ção do saldo devedor recebida na consecução das medidas tomadas para excussão das Garantias da Emissão, conforme 
abaixo defi nido, relevados os termos de eventual retifi cação da Proposta em virtude de tratativas realizadas pelo assessor 
legal, a pedido da maioria dos Titulares dos CRI, que será disponibilizada pela Emissora, em complementação ao material 
de apoio em até 24 (vinte e quatro horas), após o envio pela Devedora e que será disponibilizada aos titulares dos CRI, an-
tes da Assembleia; (ii) Medidas a serem tomadas em prosseguimento à excussão das Garantias da Emissão, conforme de-
liberado na Assembleia Geral dos Titulares dos CRI iniciada em 12 de janeiro de 2021 e reaberta em 19 de janeiro de 2021 
(“AGT 12/01/21” e “AGT 19/01/2021, respectivamente), a saber: (i) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imó-
vel em Garantias e outras avenças, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado, entre a Emissora e a Devedora; 
(ii) Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Capa Incorporadora Mobiliária Porto Alegre II SPE 
S.A. (“Capa”) Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado, entre 
a Emissora e a Capa; (iii) Aval prestado pelos Avalistas, conforme defi nidos no Termo de Securitização; e (iv) Fundo de Liqui-
dez, conforme defi nido no Termo de Securitização “Garantias da Emissão”, “Alienação Fiduciária Imóvel” e “Alienação Fidu-
ciária Ações”, respectivamente); (iii) Deliberar sobre a recomposição do Fundo de Despesa, conforme defi nido na AGT 
19/01/2021 para fazer frente a despesas para excussão das Garantias da Emissão (“Estimativa de Despesas”), no valor mí-
nimo de R$ 1.842.456,43 (um milhão oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três 
centavos), na forma e proporção dos valores que deverão ser aportados pelos Titulares dos CRI conforme defi nidos na AGT 
19/01/21, que constituiu o Fundo de Despesa; e (iv) autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, reali-
zar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item 
(i) acima; (v) Deliberar sobre a dispensa da Emissora acerca da obrigação de cumprir a pendência documental listada na AGT 
19/01/21, ante verifi cação feita pelo assessor legal contratado de perda do objeto do instrumento a partir da informação 
prestada pela Emissora de descumprimento de condição precedente pela Devedora, cujo parecer legal formalizado deverá 
ser apresentado aos Titulares dos CRI até a data de realização da presente assembleia e disponibilizado pela Emissora em 
complementação ao material de apoio em até 24 (vinte e quatro horas) após o envio pelo assessor legal. O material de 
apoio necessário para embasar as deliberações dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.
virgo.inc; e (ii) no site da CVM, a saber: Proposta e Estimativa de Despesas. A Emissora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação será de titulares do CRI que repre-
sentem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI Seniores em circulação e, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, conforme cláusulas 12.4 e 12.4.1 do TS, em razão de se tratar de matéria de deliberação ape-
nas dos Titulares dos CRI Seniores, pois confl itante aos interesses dos Titulares dos CRI Subordinados. Considerando as me-
didas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e interna-
cional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em observância à 
ICVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tan-
to para fi ns de participação quanto para voto, através do sistema Teams de conexão via internet, com link de acesso a 
ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para contencioso@pentagonotrustee.com.br, em até 02 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da Assembleia, os seguin-
tes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e 
documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. 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, 26 de julho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

28 e 29/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1114510-78.2015.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TAIS CABRAL CARDOSO, 
Brasileira, CPF 265.176.668-26, que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, movida por Condomínio Times Square Cosmopolitan Mix. Encontrando-se o  
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a intimação por edital de que procedeu-se 
os bloqueios online efetuados em suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores  
de R$ 848,57, R$ 10,72, R$ 586,66 e R$ 15.833,97. Estando a executada em lugar ignorado,  

 
20 dias supra, oferecer impugnação, sob pena de prosseguir a ação. Será o presente edital,  

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 28 de junho de 2021.                 B 27 e 28/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019950-54.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NAM GYU PARK, Coreano, Casado, Comerciante, RG V616856, CPF 233.904.298-40, 
São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO 
edital, pague a quantia de R$ 449.968,21 (junho/21), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 

 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho de 2021.                      B 27 e 28/07

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1084274-46.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Amalia Figueiredo Senise, Amalia Hilario Senise Martella, Guido Cesar Martella, Vicente Senise, 
Amalia F. Senise, Maria Aparecida de Figueiredo Senise, Maria Angelina Senise Lisboa, Luiz Garcia Lisboa, Maria Angelina S. Lisboa, 
Getur - Grupo de Empreendimentos em Transportes Urbanos Rodoviários Ltda., Abrahao Miranda da Silva, Maria de Lourdes Guidone 

incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Blitz Empreendimentos Ltda ajuizou(ram) 
 

citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 dias úteis

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2021.       B 27 e 28/07

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1073498-11.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. Faz saber a Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda, CNPJ nº 
31.049.719/0001-40, Atlas Proj Tecnologia Ltda., CNPJ nº 26.768.698/0001-83 e a Atlas Services - Serviços de Suporte Administrativo e de 
Consultoria em Gestão Empresarial, CNPJ nº 30.608.097/0001-80 que Mike Robert de Souza moveu contra as três ação de rescisão contratual 
c/c cobrança de reconhecimento de grupo econômico c/c tutela provisória de urgência pelo procedimento comum fundada na alegação de que o 

a e venda de 
bitcoins e que o grupo empresário requerido não estaria passando as informações da maneira desejada, uma vez que o autor não tinha acesso 
aos valores que possuía, além de ter ocorrido a troca de bitcoins por bitcoins quantum, sem valor de mercado. À causa foi dado o valor de R$ 
369.906,21 (08/2020). Estando a parte requerida em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, 
CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2021. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA HELENA DE OLI-
VEIRA ESCOREL,REQUERIDO PORTHIAGO LUIZ SALLES GOMES-PROCESSO Nº1051579-63.2020.8.26.0100.O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).HENRIQUE MAUL BRA-
SILIO DE SOUZA,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sen-
tença proferida em 20/05/2021,foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA HELENA DEOLIVEIRA ESCOREL, CPF 055.957.468-
15,declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO,o(a) Sr(a).THIAGO LUIZ SALLES GOMES.O presente edital será publicado por três vezes,com interva-
lo de dez dias,e afixado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 14 de julho de 2021.      [28] 

Alphaville S.A. Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Junho de 2021

1. Data, Hora e Local. Em 30 de junho de 2021, às 9:30 horas, por meio de videoconferência via Microsoft Teams, 
sistema que permite a identifi cação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação 
simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na IN nº 81, de 10 de junho de 2020, do Mi-
nistério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digi-
tal/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. 2. Convocação e Presença. Convocação realiza-
da nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Alphaville S.A. (“Companhia”), conforme Edital de Convoca-
ção tempestivamente enviado a todos os membros do Conselho de Administração em 24 de junho de 2021. Compare-
ceram os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Mariane Wiederkehr Grechinski, Antonio Fernando Checchia Wever, José Rober-
to de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos, Felipe Maffi a Queiroz Nobre e Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, 
representando, portanto, a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa. Os trabalhos foram pre-
sididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Antonio Fernando Checchia Wever. Ordem do Dia. 
Deliberar sobre: (i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos fi nanceiros e operacionais da 
subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de maio de 2021; (ii) a ratifi cação da celebra-
ção do aditamento ao “Convênio para Antecipação ao Fornecedor com Confi rmação (Confi rming)”, celebrado entre o 
Banco Pine S.A. e a subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A.; e (iii) a deliberação acerca da alteração de 
sede da Companhia. 4. Deliberações. Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, 
os membros do Conselho de Administração presentes registraram que: 4.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia: fo-
ram feitas pela Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Klausner Henrique Monteiro da Silva, Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen, as devidas atualizações gerais sobre aspectos fi nanceiros e operacionais da subsidiária 
da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. (“AUSA”), referentes ao mês de maio de 2021, conforme material rubricado 
pelos Conselheiros presentes e arquivado na sede da Companhia, especialmente, mas, não se limitando aos seguintes 
temas: (a) resultado operacional da AUSA referente ao mês de maio de 2021, considerando o plano de lançamentos e 
o monitoramento dos lançamentos de 2021, as vendas efetuadas pela AUSA e suas subsidiárias (assim como venda de 
estoque), bem como a posterior análise de passivo construtivo e da carteira de recebíveis; (b) revisão do orçamento de 
obras devido ao impacto do INCC; (c) resultados fi nanceiros da AUSA referentes ao mês de maio de 2021, sujeito à re-
visão pela KPMG, considerando a demonstrações de resultado, detalhamento do fl uxo de caixa bem como posição de 
endividamento da AUSA; (d) atualização das operações fi nanceiras em andamento e/ou de propostas em estudo pela 
Companhia, incluindo a aprovação de novo MoU com a Captalys; e, fi nalmente (e) propositura de agenda para o de-
bate de assuntos estratégicos nas próximas reuniões. 4.1.1. Não obstante não tenha expressamente constado da Or-
dem do Dia, no contexto da análise das operações fi nanceiras, os Srs. Conselheiros presentes, representando a totali-
dade dos membros do Conselho de Administração, decidiram, nos termos do Artigo 19, XX e XXXII, do Estatuto Social 
da Companhia e do Artigo 19, IV e IX, do Estatuto Social da AUSA, aprovar a realização, pela AUSA, da sua 8º (oitava) 
emissão de debêntures, simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, no valor total de até 
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e a outorga de garantias, nos termos do material apresentado aos 
Conselheiros. 4.1.2. Diante do exposto, fi ca a Diretoria da Companhia autorizada a convocar e realizar a assembleia 
geral extraordinária da AUSA para aprovar a referida emissão de debêntures, nos termos do artigo 59, caput, da Lei 
6.404/76, e demais passos eventualmente necessários para consumar a sua emissão. 4.2. No que se refere ao item (ii) 
da Ordem do Dia, a deliberação da matéria foi postergada para a próxima reunião deste Conselho. 4.3. Por sua vez, 
com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a alteração da sede da Companhia do 3º para o 4º andar do 
Edifício Eldorado Business Tower, de modo que a sede da Companhia passe a estar situada na Avenida Dra. Ruth Car-
doso, 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70, São Paulo - SP; mantendo-se inalterada a atual redação do artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia. 4.4. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração ratifi caram, por una-
nimidade de votos, a autorização aos membros da Diretoria para tomarem todas e quaisquer medidas necessárias à 
consecução das matérias ora deliberadas e/ou quaisquer eventuais atos que a Diretoria da Companhia já tenha even-
tualmente praticado com vistas à realização e/ou aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas, em particular no que 
se refere às providências para a formalização da Emissão da AUSA aprovada sob o item 4.1.1. e à alteração da sede da 
Companhia nos termos do item 4.3. acima, tudo em estrita conformidade com os materiais disponibilizados aos Con-
selheiros na presente oportunidade. 4.5. Na sequência, foi ao fi nal apresentado aos Srs. Conselheiros uma minuta do 
Relatório de Sustentabilidade da Companhia para análise e eventuais comentários dos Conselheiros previamente à 
respectiva emissão e protocolo da versão fi nal, tendo sido aproveitada a oportunidade para relembrar aos presentes 
que o referido documento foi exigido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão como contrapartida ao pedido de dispensa 
temporária de manutenção pela Companhia do percentual mínimo de ações em circulação previsto no Regulamento 
do Novo Mercado. 5. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e sus-
pendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por to-
dos os presentes. 6. Presença. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; e Antonio Fernando Checchia Wever - Se-
cretário. Conselheiros Presentes: Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Mariane Wiederkehr Grechinski, Antonio Fernando 
Checchia Wever, José Roberto de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos, Felipe Maffi a Queiroz Nobre e Fernando Henri-
que de Aldemundo Pereira. São Paulo, 30 de junho de 2021. Certifi camos que a presente confere com o original lavrado 
no livro próprio. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente e Antonio Fernando Checchia Wever - Secretário.

Núcleo Engenharia Consultiva S.A.
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54  –  NIRE 35.300.389.212

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de junho de 2021
Data e Horário: Realizada aos nove dias do mês de junho de 2021, às 15h00min. Local: Sede Social da Companhia localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.357, 8º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-908. Mesa: Foi 
aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou o Sr. Roberto Carlos Escobar para secretariá-lo, ficando 
assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação
dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado respectivamente pelo
parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista representando 100% (cem por 
cento) do Capital Social. Ordem do Dia: Constituir uma sucursal da companhia em Asunción, Paraguay. Deliberações: Iniciados 
os trabalhos, fica aprovado pela Acionista: I. A constituição de uma sucursal da companhia na cidade de Asunción, Paraguay,
cujo título do estabelecimento será Núcleo Engenharia Consultiva S.A. - Sucursal Asunción, com capital social destacado 
de R$ 6.000,00 (PYG 8.000.000), com duração de 99 anos, tendo por objeto a consultoria, assessoria, pesquisa, auditoria,
desenvolvimento de softwares, gerenciamento, treinamento, planejamento, estudos e projetos nas áreas de administração,
serviço social, arquitetura, engenharia civil, química e elétrica, entre outros, tal como segue: •  A Filial funcionará sob 
o nome comercial de Núcleo Engenharia Consultiva S.A. - Sucursal Asunción (doravante Sucursal), com sede na cidade 
de Assunção, Paraguai. • Designar um capital social de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou seu equivalente em guaraníes, PGY 
8.000.000 (oito milhões guaraníes) para a Sucursal. • O objetivo social da Sucursal será consultoria, assessoria, pesquisa,
auditoria, desenvolvimento de software, gestão, treinamento, planejamento, estudos e projetos nas áreas de administração,
serviço social, arquitetura, engenharia civil, química e elétrica. O precedente não é limitante, mas meramente enunciativo, de
modo que, para o cumprimento de sua finalidade societária, a Sucursal possa celebrar contratos e realizar todos os tipos de atos
legais de comércio direta ou indiretamente relacionados a seus propósitos, participar de licitações nacionais e internacionais
e/ou concursos, públicos ou privados, sem mais limitações do que aqueles estabelecidos por lei, responder àqueles contra
ele e exercer todos os tipos de atos civis, comerciais ou de qualquer tipo, desde que não sejam contrários às leis ou aos bons
costumes. • A Filial terá duração de 99 anos a partir da data de registro da escritura de incorporação perante o Registro
Público de Comércio da Direção Geral de Registros Públicos do Paraguai. • O exercício corporativo da empresa será fechado
em 31 de dezembro de cada ano ou quando for previsto em regulamentos emitidos pelas autoridades competentes, na data
em que o Inventário, o Balanço Patrimonial e a Conta de Lucros e Perdas serão elaborados. II. Designar o senhor Juan Javier 
Martínez Morinigo, identificado com documento de identidade paraguaio nº 4.558.275, e a Sra. Eleonora Ulian de Paula 
Simões, brasileira, casada, arquiteta e urbanista, inscrita no CAU: A25933-0 portadora do RG: 19.465.157-5 e Passaporte:
FO334811, residente e domiciliada na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Salvador Gaeta, nº 741, Vila CEP:
07023-010 como representantes legais da Núcleo Engenharia Consultiva S.A. - Sucursal Asunción. Para esse fim terão os 
poderes de representar a Sucursal nos órgãos de registro de sociedades limitados a atividades para atender as exigências legais
de representar a Sucursal, ficando autorizados a praticar apenas os atos definidos nos termos da Procuração anexa (Anexo I).
III. Designar o Sr. Isabelino Leguizamon, com documento de identidade paraguaio nº 858884-8, com endereço ao Acceso Sur
c/ 29 de Septiembre Ñemby, Paraguay, para subscrever em nome da Núcleo Engenharia Consultiva S.A. a escritura pública de 
constituição de Núcleo Engenharia Consultiva S.A. Sucursal Asunción, estando ambos habilitados a realizar todos os atos 
necessários para a constituição e autorização da Sucursal. IV. Designar o senhor Ricardo Gomes, identificado com documento 
de passaporte nº FU606711, como representante legal de Núcleo Engenharia Consultiva S.A. - Sucursal Asunción. Para esse 
fim, o senhor Ricardo Gomes, terá os poderes ilimitados de representação da Sucursal. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata,
que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo
da mesma para efeito de publicação: aa) Ricardo Gomes - Presidente; Roberto Carlos Escobar - Secretário; Núcleo Holding 
Ltda. (administrador - Ricardo Gomes). Acionista. A assinatura da acionista que subscreveu a presente ata consta lavrada
em livro próprio da companhia e as do presidente e secretário na presente ata de assembleia, na forma do manual de registro
de sociedades anônimas instituído pela Instrução Normativa DREI nº 81 de 10/06/2020 publicada no DOU em 15 de junho
de 2020. São Paulo, 09 de junho de 2021. Mesa: Ricardo Gomes - Presidente da Mesa; Roberto Carlos Escobar - Secretário 
da Mesa. Testemunhas: 1 - Arlei Gomes - RG. 6.193.996-1 SSP/SP - CPF/MF 515.744.038-34; 2 - Maria Luisa Nadja Mendes de
Vasconcelos - RG. 22.796.387-8 SSP/SP - CPF/MF 135.691.368-76. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 335.875/21-1,
em 22/07/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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São Paulo registra queda de
 74% de óbitos por Aids
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O Estado de São Paulo re-
gistrou queda de 74% nos óbi-
tos por Aids (Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida) 24
anos após registrar o pico de
vítimas fatais pela doença.
Houve 2.049 mortes em 2019,
5.690 a menos em compara-
ção a 1995, quando foi atingi-
do o recorde histórico 7.739 de
óbitos por Aids num período
anual. É o que mostra o pano-
rama de mortalidade por Aids
no estado de São Paulo apre-
sentado pela Fundação Seade
na nova edição da série SP
D e m o g r á f i c o
(www.seade.gov.br).

Em mais de duas décadas,
a taxa de mortalidade despen-
cou, caindo de 22,9 óbitos por
100 mil habitantes em 1995
para 4,6 em 2019.

A queda foi ainda maior en-
tre o público masculino: 5.850
homens faleceram em 1995
contra 1.397 em 2019, uma re-
dução de 76,1%. Já no sexo fe-
minino, a queda foi de 65,4%,
com 1.889 óbitos contra 652
nesses anos, respectivamente.

Os dados mostram a mu-
dança de comportamento se-
xual entre os sexos. Tradicio-
nalmente, a mortalidade por
Aids tinha maior impacto na
população masculina, pois, foi
prevalente neste grupo entre

primeiros registros. Em 1990,
a proporção era de seis óbitos
de homens para cada um em
mulheres. Caiu de 3 para 1 em
1995, e até 2019 manteve-se
em 2 para 1.

“A parceria existente entre
o CRT/Aids da Secretaria de
Estado da Saúde e a Funda-
ção Seade contribui com infor-
mações de qualidade para sub-
sidiar políticas públicas, permi-
te o conhecimento detalhado
da evolução da epidemia de
Aids no estado e a obtenção
de indicadores consistentes e
atualizados para monitorar con-
tinuamente essa doença”, afir-
ma a gerente da área de De-
mografia da Fundação Seade,
Bernadette Waldvogel.

Os declínios nas estatísti-
cas foram possíveis com a evo-
lução das estratégias desenvol-
vidas e implantadas com foco
na prevenção, testagem e tra-
tamento para o controle da
doença, principalmente após a
descoberta do tratamento com
antirretrovirais em meados da
década de 1990. A descoberta
precoce da doença e utilização
dos medicamentos adequada-
mente, em tempo oportuno,
tem auxiliado na redução do
agravamento da doença e con-
sequentemente da mortalidade,
aumentando assim a expecta-

tiva de vida para os que vivem
e convivem com a doença,
para a qual ainda não foi iden-
tificada a cura.

“Quando o primeiro caso da
doença foi descoberto em
1980, a doença ainda não tinha
tratamento ou cura, mas, ao
longo dos anos, diversos estu-
dos e projetos científicos foram
criados e contribuíram para a
criação de um tratamento, e
esses estudos continuam visan-
do à descoberta da cura. En-
quanto isso não acontece, se-
guiremos focados na preven-
ção e no tratamento com me-
dicamentos, pois nosso objeti-
vo é que todos tenham acesso
a um cuidado adequado e pos-
sam continuar a viver, porque
é possível viver mesmo tendo
a doença. O tratamento é o
caminho e é fundamental que
os pacientes sigam correta-
mente, pois, só assim, veremos
esses índices terem ainda mais
queda ao longo dos anos.” ex-
plica o coordenador do Progra-
ma Estadual DST/Aids-SP,
Alexandre Gonçalves.

O diagnóstico precoce
acontece por meio de testa-
gem, que é ofertada gratuita-
mente em serviços do SUS e
através de ações especiais que
a Secretaria de Estado da Saú-
de promove continuamente,

por meio do Centro de Refe-
rência e Treinamento DST/
Aids-SP, unidade de referên-
cia para prevenção, controle,
diagnóstico e tratamento de In-
fecções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs) e da própria
Aids. Mutirões em estações de
transporte público e em pon-
tos turísticos têm sido realiza-
das ao longo dos anos, assim
como campanhas de divulga-
ção da importância da preven-
ção.

Além destas estratégias, os
testes podem e devem sempre
ser realizados por pessoas que
se expõe ao vírus com relações
desprotegidas, por exemplo.
São gratuitos e disponíveis nos
locais indicados no site
www.crt.saude.sp.gov.br ou
pelo serviço Disque DST/aids:
0800 162 550.

“O Centro de Referência e
Treinamento DST/Aids-SP foi
criado em 1988 e tem lutado
para que medidas de preven-
ção, testagem e tratamento es-
tejam disponíveis para todos
através do SUS de São Paulo,
ampliando seu alcance e ser-
vindo de exemplo para diver-
sos estados. Temos lutado a
cada ano para melhorar a vida
das pessoas que têm Aids e
evitar que mais pessoas adoe-
çam, destacando sempre a im-

portância da prevenção.” res-
salta Gonçalves.

Nem toda a pessoa que se
infecta pelo HIV tem Aids. A
doença é o estágio mais avan-
çado da infecção e surge quan-
do o organismo apresenta bai-
xa imunidade, facilitando o apa-
recimento de outras infecções
oportunistas.

O HIV pode ser transmiti-
do através da relação sexual
desprotegida ou por meio do
contato com mucosas ou área
ferida do corpo, além do com-
partilhamento de seringas e
agulhas.  Por isso, o uso de pre-
servativos nas relações sexu-
ais e de profilaxias pré e pós-
exposição (PEP e PrEP) pe-
los grupos mais vulneráveis são
fundamentais, todos disponíveis
gratuitamente no SUS.

Panorama regionalizado
A mortalidade por Aids,

analisada com as estatísticas do
registro civil processadas pela
Fundação Seade, caiu em to-
das as 17 regiões do Estado,
conforme estatísticas segmen-
tadas por Departamentos Re-
gionais de Saúde (DRS).

Em 1995, seis regionais se
destacaram com altas taxas de
mortalidade pela doença, com
patamares acima de 20 óbitos
por 100 mil habitantes: Baixa-
da Santista (43,5), Ribeirão

Preto (34,6), Grande São Pau-
lo (26,1), São José do Rio Pre-
to (24,7), Barretos (24,3) e Vale
do Paraíba (23,7).

Outras sete regiões tinham
taxa superior a 10 mortes a
cada 100 mil habitantes, como
Araçatuba, Araraquara, Bau-
ru, Campinas, Franca, Piraci-
caba e Sorocaba.

Nas regiões de Presidente
Prudente, Marília e São João
da Boa Vista, as taxas ficaram
entre 5,0 e 9,9 óbitos por 100
mil habitantes. Somente na re-
gião de Registro o valor foi in-
ferior a 4,9 por 100 mil habi-
tantes.

A queda é notória em 2019
em todas as regiões. Além do
Vale do Ribeira (Registro), as
taxas ficaram abaixo de 4,9 em
mais 10 DRS, todos com que-
da em relação a 1995: Grande
São Paulo, Araçatuba, Bauru,
Campinas, Franca, Marília, Pi-
racicaba, Presidente Prudente,
Registro, São João da Boa Vis-
ta e Sorocaba.

Outros seis DRS que che-
garam a ultrapassar a propor-
ção de 20 óbitos por 100 mil ha-
bitantes 24 anos atrás, hoje têm
taxas inferiores a 8 – Baixada
Santista (7,6), Barretos (5,7),
Araraquara (5,5), Vale do Pa-
raíba (5,5), São José do Rio Pre-
to (5,2) e Ribeirão Preto (5,1).
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Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
(“Titulares dos CRI”) em circulação da 136ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securi-
tizadora S.A. (“Emissora”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do 
“Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 136ª Série da 4ª Emissão de 
CRI da Emissora” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) con-
vocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no dia 27 de 
agosto de 2021, às 10 horas (“Assembleia”), exclusivamente por video-
conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade 
de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 
625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a fi m de delibe-
rar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) aprovar a altera-
ção do fl uxo de pagamentos do Instrumento Particular de Emissão de Cédula de 
Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural 
(“CCI”), a substituição Fluxo de pagamento da CCI constante no Anexo I da CCI, 
pelo novo fl uxo de pagamentos constante no Anexo A deste edital (“Novo Fluxo 
de Pagamento da CCI”), e, consequentemente, a alteração do fl uxo de Amortiza-
ção e Pagamento da Remuneração dos CRI e a substituição do Anexo I – Tabela de 
Amortização e Pagamento da Remuneração dos CRI, pela nova tabela de amorti-
zação e pagamento de Remuneração dos CRI constante no Anexo B deste edital 
(“Nova Tabela de Amortização e Pagamento de Remuneração dos CRI”), conforme 
cláusula 16.8.2. do Termo de Securitização; (ii) aprovar a alteração da cláusula 
4.7.1., Atualização Monetária do Termo de Securitização, pelo texto a seguir: “ 
4.7.1. Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nomi-
nal Unitário, conforme o caso, será atualizado anualmente, a partir da primeira 
data de integralização dos CRI, todo dia 20 de abril de cada ano, pela variação acu-
mulada do IPCA, (“Atualização Monetária”), sendo que o produto da Atualiza-
ção Monetária dos CRI será incorporado automaticamente Valor Nominal Unitário 
ou ao saldo do Valor Nominal Unitário (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), 
de acordo com a seguinte fórmula: 

Onde: VN
A
 = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas de-

cimais, sem arredondamento; SDmant = Valor Nominal Unitário ou saldo do Va-
lor Nominal Unitário, conforme o caso, antes da Atualização Monetária em 
questão, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; C = Fator 
da variação anual do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredon-

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
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damento, apurado da seguinte forma: 

                                   
Onde: NI

n
 = valor do número-índice do IPCA referente ao mês de março do ano 

de cada atualização, por exemplo, para a atualização monetária em 20 de abril 
de 2023, NI

n
 será o número-índice do IPCA referente ao mês de março de 2023; 

e NI
0
 = valor do número-índice do IPCA referente ao mês de março do ano an-

terior ao ano da atualização, por exemplo, para a atualização monetária em 20 
de abril de 2023, o NI

0
 será o número-índice do IPCA referente ao mês de mar-

ço de 2022. Na hipótese de Recompra Compulsória haverá Atualização Monetá-
ria até o mês anterior a data de Recompra Compulsória. Nesta hipótese, o NIn 
será o valor do número-índice do IPCA referente ao mês anterior ao mês da data 
da Recompra Compulsória, ou seja, na hipótese de, por exemplo, a Recompra 
Compulsória ocorrer em dezembro de 2025, NI

n
 seria o número-índice do IPCA 

referente ao mês de novembro de 2025, enquanto NI
0
 seria o número-índice do 

IPCA referente ao mês de fevereiro de 2025. Excepcionalmente para a correção 
monetária de 20 de abril de 2022, o NI

0
 será o número-índice do IPCA referente 

ao mês de fevereiro de 2021.”; (iii) aprovar, em caráter de exceção, concessão 
de prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da presente assembleia para a Re-
composição do Fundo de Reserva; (iv) aprovar a inclusão da obrigação de re-
composição do Fundo de Reserva pelos Cedente, com a inclusão da Cláusula 
6.4.1., no Termo de Securitização, conforme redação a seguir: “6.4.1. Se consta-
tado, na data de pagamento, que os recursos oriundos dos Créditos Imobiliários, 
não forem sufi cientes para manter o valor mínimo de R$ 2.330.200,00 (dois mi-
lhões, trezentos e trinta mil, e duzentos reais) instituído pela cláusula 6.4. para 
o Fundo de Reserva, a Emissora deverá notifi car a Cedente ordenando que estes 
aportem os recursos faltantes dentro de até 30 (trinta) Dias Úteis da referida no-
tifi cação.”; (v) autorização para a celebração pela Emissora, pelo Agente Fidu-
ciário e pela Devedora dos Instrumentos e aditamentos necessários para a devi-
da formalização das deliberações tomadas nesta assembleia. A Emissora ressal-
ta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença 
dos Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em 
circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários 
votos favoráveis de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI em circu-
lação presentes na Assembleia de Titulares de CRI. Em conformidade com a 

ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo 
Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocri@
grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com os documentos de re-
presentação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns 
de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de re-
presentação: (a) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade 
com foto e assinatura do Titular dos CRI, ou caso representado por procurador, 
cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de 
identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do docu-
mento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que 
a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono 
bancário ou assinatura eletrônica; (b) demais participantes: b.1) cópia do esta-
tuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documen-
to societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia di-
gitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com 
foto e assinatura; e b.2) caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, conten-
do sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, 
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma 
reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos 
termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto pre-
viamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora 
em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar 
exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de 
voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, 
aos endereços eletrônicos gestaocri@grupogaia.com.br e agentefi duciario@
vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de re-
presentação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabi-
lizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos 
CRI que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimen-
tos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de rea-
lização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para 
fi ns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à dis-
posição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRI no ínterim da presen-
te convocação e da Assembleia. São Paulo, 27 de julho de 2021

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
ANEXO A - Novo Fluxo de Pagamento da CCI

   % Amortização
 Incorpora Pagamento sobre o saldo do 
Data Juros de Juros  Valor Nominal Unitário 
20/08/2021 NÃO SIM 0,4386%
20/09/2021 NÃO SIM 2,0436%
20/10/2021 NÃO SIM 0,0500%
20/11/2021 NÃO SIM 0,0500%
20/12/2021 NÃO SIM 0,0501%
20/01/2022 NÃO SIM 0,0501%
20/02/2022 NÃO SIM 0,0501%
20/03/2022 NÃO SIM 0,0501%
20/04/2022 NÃO SIM 0,0502%
20/05/2022 NÃO SIM 0,0502%
20/06/2022 NÃO SIM 0,0502%
20/07/2022 NÃO SIM 0,0502%
20/08/2022 NÃO SIM 0,0503%
20/09/2022 NÃO SIM 0,0503%
20/10/2022 NÃO SIM 0,0503%
20/11/2022 NÃO SIM 0,0503%
20/12/2022 NÃO SIM 0,0504%
20/01/2023 NÃO SIM 0,0504%
20/02/2023 NÃO SIM 0,0504%
20/03/2023 NÃO SIM 0,0504%
20/04/2023 NÃO SIM 0,0505%
20/05/2023 NÃO SIM 0,0505%
20/06/2023 NÃO SIM 0,0505%
20/07/2023 NÃO SIM 0,0505%
20/08/2023 NÃO SIM 0,0506%
20/09/2023 NÃO SIM 0,0506%
20/10/2023 NÃO SIM 0,4520%
20/11/2023 NÃO SIM 0,4558%
20/12/2023 NÃO SIM 0,4597%
20/01/2024 NÃO SIM 0,4636%
20/02/2024 NÃO SIM 0,4676%
20/03/2024 NÃO SIM 0,4716%
20/04/2024 NÃO SIM 0,4757%
20/05/2024 NÃO SIM 0,4799%
20/06/2024 NÃO SIM 0,4841%
20/07/2024 NÃO SIM 0,4884%
20/08/2024 NÃO SIM 0,4927%
20/09/2024 NÃO SIM 0,4971%
20/10/2024 NÃO SIM 0,5015%
20/11/2024 NÃO SIM 0,5060%
20/12/2024 NÃO SIM 0,5106%
20/01/2025 NÃO SIM 0,5152%
20/02/2025 NÃO SIM 0,5199%
20/03/2025 NÃO SIM 0,5247%
20/04/2025 NÃO SIM 0,5295%
20/05/2025 NÃO SIM 0,5344%
20/06/2025 NÃO SIM 0,5394%
20/07/2025 NÃO SIM 0,5445%
20/08/2025 NÃO SIM 0,5496%
20/09/2025 NÃO SIM 0,5548%
20/10/2025 NÃO SIM 0,5601%
20/11/2025 NÃO SIM 0,5655%
20/12/2025 NÃO SIM 0,5709%
20/01/2026 NÃO SIM 0,5765%
20/02/2026 NÃO SIM 0,5821%

   % Amortização
 Incorpora Pagamento sobre o saldo do 
Data Juros de Juros  Valor Nominal Unitário 
20/03/2026 NÃO SIM 0,5878%
20/04/2026 NÃO SIM 0,5936%
20/05/2026 NÃO SIM 0,5995%
20/06/2026 NÃO SIM 0,6054%
20/07/2026 NÃO SIM 0,6115%
20/08/2026 NÃO SIM 0,6177%
20/09/2026 NÃO SIM 0,6240%
20/10/2026 NÃO SIM 0,6304%
20/11/2026 NÃO SIM 0,6369%
20/12/2026 NÃO SIM 0,6435%
20/01/2027 NÃO SIM 0,6502%
20/02/2027 NÃO SIM 0,6570%
20/03/2027 NÃO SIM 0,6639%
20/04/2027 NÃO SIM 0,6710%
20/05/2027 NÃO SIM 0,6782%
20/06/2027 NÃO SIM 0,6855%
20/07/2027 NÃO SIM 0,6929%
20/08/2027 NÃO SIM 0,7005%
20/09/2027 NÃO SIM 0,7082%
20/10/2027 NÃO SIM 0,7161%
20/11/2027 NÃO SIM 0,7241%
20/12/2027 NÃO SIM 0,7322%
20/01/2028 NÃO SIM 0,7405%
20/02/2028 NÃO SIM 0,7490%
20/03/2028 NÃO SIM 0,7576%
20/04/2028 NÃO SIM 0,7664%
20/05/2028 NÃO SIM 0,7753%
20/06/2028 NÃO SIM 0,7844%
20/07/2028 NÃO SIM 0,7938%
20/08/2028 NÃO SIM 0,8032%
20/09/2028 NÃO SIM 0,8129%
20/10/2028 NÃO SIM 0,8228%
20/11/2028 NÃO SIM 0,8329%
20/12/2028 NÃO SIM 0,8432%
20/01/2029 NÃO SIM 0,8537%
20/02/2029 NÃO SIM 0,8644%
20/03/2029 NÃO SIM 0,8754%
20/04/2029 NÃO SIM 0,8866%
20/05/2029 NÃO SIM 0,8980%
20/06/2029 NÃO SIM 0,9097%
20/07/2029 NÃO SIM 0,9217%
20/08/2029 NÃO SIM 0,9339%
20/09/2029 NÃO SIM 0,9464%
20/10/2029 NÃO SIM 0,9592%
20/11/2029 NÃO SIM 0,9723%
20/12/2029 NÃO SIM 0,9857%
20/01/2030 NÃO SIM 0,9994%
20/02/2030 NÃO SIM 1,0135%
20/03/2030 NÃO SIM 1,0279%
20/04/2030 NÃO SIM 1,0426%
20/05/2030 NÃO SIM 1,0578%
20/06/2030 NÃO SIM 1,0733%
20/07/2030 NÃO SIM 1,0892%
20/08/2030 NÃO SIM 1,1055%
20/09/2030 NÃO SIM 1,1222%

   % Amortização
 Incorpora Pagamento sobre o saldo do 
Data Juros de Juros  Valor Nominal Unitário 
20/10/2030 NÃO SIM 1,1394%
20/11/2030 NÃO SIM 1,1571%
20/12/2030 NÃO SIM 1,1752%
20/01/2031 NÃO SIM 1,1939%
20/02/2031 NÃO SIM 1,2130%
20/03/2031 NÃO SIM 1,2328%
20/04/2031 NÃO SIM 1,2530%
20/05/2031 NÃO SIM 1,2739%
20/06/2031 NÃO SIM 1,2954%
20/07/2031 NÃO SIM 1,3176%
20/08/2031 NÃO SIM 1,3404%
20/09/2031 NÃO SIM 1,3640%
20/10/2031 NÃO SIM 1,3883%
20/11/2031 NÃO SIM 1,4133%
20/12/2031 NÃO SIM 1,4392%
20/01/2032 NÃO SIM 1,4660%
20/02/2032 NÃO SIM 1,4936%
20/03/2032 NÃO SIM 1,5222%
20/04/2032 NÃO SIM 1,5518%
20/05/2032 NÃO SIM 1,5825%
20/06/2032 NÃO SIM 1,6142%
20/07/2032 NÃO SIM 1,6472%
20/08/2032 NÃO SIM 1,6813%
20/09/2032 NÃO SIM 1,7168%
20/10/2032 NÃO SIM 1,7536%
20/11/2032 NÃO SIM 1,7919%
20/12/2032 NÃO SIM 1,8318%
20/01/2033 NÃO SIM 1,8733%
20/02/2033 NÃO SIM 1,9166%
20/03/2033 NÃO SIM 1,9617%
20/04/2033 NÃO SIM 2,0088%
20/05/2033 NÃO SIM 2,0580%
20/06/2033 NÃO SIM 2,1095%
20/07/2033 NÃO SIM 2,1635%
20/08/2033 NÃO SIM 2,2200%
20/09/2033 NÃO SIM 2,2793%
20/10/2033 NÃO SIM 2,3416%
20/11/2033 NÃO SIM 2,4072%
20/12/2033 NÃO SIM 2,4762%
20/01/2034 NÃO SIM 2,5491%
20/02/2034 NÃO SIM 2,6260%
20/03/2034 NÃO SIM 2,7075%
20/04/2034 NÃO SIM 2,7937%
20/05/2034 NÃO SIM 2,8853%
20/06/2034 NÃO SIM 2,9827%
20/07/2034 NÃO SIM 3,0865%
20/08/2034 NÃO SIM 3,1973%
20/09/2034 NÃO SIM 3,3158%
20/10/2034 NÃO SIM 3,4430%
20/11/2034 NÃO SIM 3,5798%
20/12/2034 NÃO SIM 3,7273%
20/01/2035 NÃO SIM 3,8868%
20/02/2035 NÃO SIM 4,0598%
20/03/2035 NÃO SIM 100,0000%

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM)
MÊS. PROCESSO Nº 0000981-67.2021.8.26.0010.
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr.
Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a RICARDO NICOLAS ZEIN, CPF
046.078.108-19, que a ação monitória proposta por
Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C
SINEC foi julgada procedente e iniciou-se a fase de
Cumprimento de sentença. Encontrando-se o réu,
doravante executado, em lugar incerto e não sabido,
e com fundamento no artigo 513, § 2º, inciso IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, liquide o débito exequendo de R$
60.112,86 (fevereiro de 2021) atualizado
monetariamente (tabela do TJSP) a partir de fevereiro
de 2021 e acrescido dos juros de mora legais (12%
ao ano) a partir de março de 2021 e até o efetivo
pagamento, ficando a parte-executada advertida de
que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o
pagamento voluntário, será automaticamente iniciado
o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo,
apresentar impugnação independentemente de
penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525). Não
ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias
previsto no art. 523, “caput” do NCPC), o débito será
acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos
termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 05 de maio de 2021.              27 e 28.07

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0002622-17.2021.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro
Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a  Cláudio Roberto Briquet
Bighetti, RG 5.636.256, CPF 625.797.388-00, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento
de Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 48.344,08 (dezembro/2020),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2021.

27 e 28.07

Data, hora, local: 18.06.2021, 10hs, na sede, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Ila Alves Sym; Secretário: Pedro 
Paulo Oliveira de Moraes. Ordem do Dia: apreciar e deliberar sobre: (A) a realização da 1ª 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 
série única, no valor de R$ 550.000.000,00 (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), da 
Companhia, as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos 
termos da CVM nº 476, de 16.01.2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), cujos principais termos seguem abaixo 
descritos; (B) a aprovação da outorga, pela Companhia da alienação fi duciária, a ser constituída, 
em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), representados pelo Agente Fiduciário 
(conforme defi nido abaixo), em caráter irrevogável e irretratável, da propriedade superveniente 
sobre a totalidade das ações preferenciais de emissão da Camastra Participações e 
Administração S.A, CNPJ/ME nº 39.744.262/0001-04 (“Camastra” e “Ações Preferenciais”, 
respectivamente), nos termos do artigo 1.361, §3º do Código Civil (“Alienação Fiduciária de 
Ações Camastra”) a serem detidas pela Companhia, bem como a outorga da cessão fi duciária 
de sobre a totalidade dos direitos creditórios supervenientes inerentes às e/ou decorrentes das 
Ações Preferenciais, incluindo (sem limitação) de todos os frutos, rendimentos, remuneração, 
bonifi cação ou reembolso de capital, preferências e vantagens que forem atribuídas às Ações 
Preferenciais, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do fl uxo de dividendos, 
juros sobre o capital próprio e todos os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma 
tenham sido e/ou que venham a ser declarados e ainda não tenham sido distribuídos (“Cessão 
Fiduciária dos Direitos Creditórios das Ações Camastra”), a serem constituídos por meio da 
celebração do “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária com Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios e Outras Avenças” entre a Companhia, na qualidade de alienante 
fi duciante, o Agente Fiduciário, e a Camastra e a AEGEA Saneamento e Participações S.A., na 
qualidade de intervenientes anuentes (“Contrato de Alienação Fiduciária com Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios das Ações Camastra”); e (C) a autorização para que os 
diretores e/ou representantes legais da Companhia, incluindo, sem limitação, procuradores 
devidamente constituídos nos termos do Estatuto Social da Companhia, elaborem e fi rmem todos 
os documentos e instrumentos contratuais e eventuais aditivos, conforme o caso, e pratiquem 
todos os atos necessários para a formalização dos atos indicados na ordem do dia descrita no item 
(A) e (B) acima, bem como autorização para a os diretores e/ou representantes legais da 
Companhia celebrarem os Instrumentos do Investimento Proposto (conforme defi nição abaixo). 
Deliberações aprovadas: (i) Conforme atribuições previstas no artigo 59 da Lei das S.A., 
aprovar a Emissão, de acordo com as seguintes características e condições principais, que serão 
detalhadas e reguladas por meio da celebração da “Escritura Particular da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos da IFIN Participações S.A.” (“Escritura de 
Emissão”): (a) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 550.000.000,00 na 
Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). (b) Valor Nominal Unitário: O valor nominal 
unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”). 
(c) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 550.000 Debêntures; (d) Número de Séries: 
A Emissão será realizada em série única. (e) Colocação e Procedimento de Distribuição: As 
Debêntures serão objeto da Oferta, a qual será realizada em regime de garantia fi rme de 
colocação para o equivalente ao Valor Total da Emissão, a ser prestada por instituições fi nanceiras 
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, responsáveis pela colocação das 
Debêntures (“Coordenadores”), sendo uma delas a instituição intermediária líder 
(“Coordenador Líder”), conforme os termos e condições do “Contrato de Coordenação, 
Colocação e Distribuição Pública, em Regime de Garantia Firme de Distribuição, da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da IFIN Participações S.A.” a ser celebrado entre 
os Coordenadores e a Companhia (“Contrato de Distribuição”). (f) Data de Emissão: Para 
todos os fi ns e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 30.06.2021 (“Data de 
Emissão”). (g) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de liquidação 
antecipada da totalidade das Debêntures em razão da ocorrência de seu Resgate Antecipado 
Obrigatório Total (conforme abaixo defi nido) e/ou de Aquisição Facultativa das Debêntures 
(conforme abaixo defi nido), com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas 
conforme os termos previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão seu prazo de 
vencimento em 15.09.2033, sendo que referido prazo poderá ser prorrogado na hipótese de não 
serem recebidos todos os valores relacionados às Ações Preferenciais no âmbito do Acordo de 
Acionistas (conforme abaixo defi nido), mediante deliberação em sede de Assembleia Geral de 
Debenturistas. (h) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações 
de emissão da Companhia. (i) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos 
termos do artigo 58, caput, da Lei das S.A.. (j) Depósito para Distribuição e Negociação: As 
Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - 
Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a 
distribuição liquidada fi nanceiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário 
por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado 
pela B3, sendo as negociações liquidadas fi nanceiramente e as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3. (k) Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário 
ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado 
monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(“IBGE”), desde a Data de Integralização das Debêntures, até a data de seu efetivo pagamento 
(“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente 
incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado”). A Atualização Monetária será 
calculada conforme a fórmula descrita na Escritura de Emissão. (l) Remuneração das 
Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, incidirão juros 
remuneratórios equivalentes à Sobretaxa (abaixo defi nida), expressa ao ano, base 252 Dias Úteis 
(“Remuneração”). O cálculo da Remuneração obedecerá a fórmula prevista na Escritura de 
Emissão. Para os fi ns da Escritura de Emissão, defi ne-se como “Sobretaxa” a taxa expressa ao ano 
a ser aplicada para o cálculo da Remuneração. A Sobretaxa será igual a 7,10% na Data de 
Integralização e, a cada 2 anos, nas datas previstas no Acordo de Acionistas (conforme abaixo 
defi nido), será alterada na hipótese de Step-Up (conforme defi nido na Escritura de Emissão) da 
remuneração das Ações Preferenciais, de forma que diferença entre (i) a Sobretaxa após referida 
alteração e (ii) a Sobretaxa antes da alteração (“Alteração da Sobretaxa”), corresponda 
exatamente à diferença entre: (i) a remuneração das Ações Preferenciais após o Step-Up, e (ii) a 
remuneração das Ações Preferenciais antes do Step-Up. Para os fi ns de cálculo da Remuneração, 
qualquer Alteração da Sobretaxa tornar-se-á vigente no Dia Útil imediatamente posterior à 
alteração da remuneração das Ações Preferenciais que lhe deu ensejo. Com base nas possíveis 
Alterações da Sobretaxa, a Sobretaxa poderá assumir os valores expressos da tabela constante 
da Escritura de Emissão. (m) Datas de Pagamento da Remuneração: A Remuneração das 
Debêntures será paga (i) no prazo de 1 Dia Útil contado de cada data da disponibilidade dos 
recursos para a Emissora advindos dos Recursos (conforme abaixo defi nida), e (ii) ressalvadas as 
hipóteses de liquidação antecipada da totalidade das Debêntures em razão da ocorrência de seu 
Resgate Antecipado Obrigatório Total (conforme abaixo defi nido), e/ou Amortização Extraordinária 
Obrigatória (conforme abaixo defi nido), e/ou Amortização por Evento Específi co (conforme abaixo 
defi nido) e/ou Aquisição Facultativa das Debêntures (conforme abaixo defi nido), na Data de 
Vencimento (cada uma das datas, “Data de Pagamento”). Considerar-se-á “Recursos”: Os 
recursos necessários para o pagamento das Debêntures decorrerão do fl uxo de pagamento, 
decorrente da propriedade, alienação e percepção de rendimentos derivados das Ações 
Preferenciais, das Debêntures Privadas e/ou de indenização e encargos no âmbito dos 
Instrumentos do Investimento Proposto (conforme defi nição abaixo). (n) Encargos Moratórios: 
Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia 
devida pela Companhia aos Debenturistas, os débitos em atraso fi carão sujeitos, desde a data do 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notifi cação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, a: (a) juros moratórios à taxa de 1% ao mês sobre o montante 
devido calculados pro rata temporis, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento; e (b) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% sobre o 
valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”). (o) Garantia Real: Em garantia do fi el, 
pontual e integral pagamento de todas as Obrigações Garantidas (conforme defi nidas na Escritura 
de Emissão), as Debêntures contarão com as seguintes garantias reais: (a) a Alienação Fiduciária 
de Ações Camastra; (b) a Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios das Ações Camastra; (c) a 

alienação fi duciária da totalidade das debêntures de titularidade da Companhia emitidas no 
âmbito da 8ª emissão da AEGEA Saneamento e Participações S.A., sociedade por ações de capital 
aberto, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
1.663, 1º andar, CEP 01452-001, CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58 (“AEGEA” e “Debêntures 
Privadas”, respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 8ª Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, para Colocação Privada, da 
AEGEA Saneamento e Participações S.A.”, conforme aditado de tempos em tempos, a ser 
celebrado entre a AEGEA e a Companhia (“Escritura de Emissão Debêntures Privadas 
AEGEA” e “Alienação Fiduciária das Debêntures AEGEA”, respectivamente); (d) cessão 
fi duciária de todos os direitos de crédito consubstanciados nas Debêntures Privadas, incluindo, 
sem limitação, direitos, rendimentos, juros remuneratórios, prêmios, encargos, despesas e 
quaisquer outros valores devidos nos termos da Escritura de Emissão Debêntures Privadas 
AEGEA, nos termos da Escritura de Emissão Debêntures Privadas AEGEA (“Cessão Fiduciária 
das Debêntures AEGEA” e, quando em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações da 
Camastra, com a Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios das Ações Camastra e a Alienação 
Fiduciária das Debêntures Privadas AEGEA, a “Alienação Fiduciária Camastra”); sendo que os 
itens (a), (b), (c) e (d), serão formalizados através da celebração do Contrato de Alienação Fiduciária 
com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios das Ações Camastra; e (e) a alienação fi duciária, em 
favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em caráter irrevogável e 
irretratável, da totalidade das ações de emissão da Companhia, detidas pela Acionista da 
Companhia, incluindo todos os frutos, rendimentos, remuneração, bonifi cação ou reembolso de 
capital, lucros, proventos decorrentes do fl uxo de dividendos, juros sobre o capital próprio e todos 
os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma tenham sido e/ou que venham a ser 
declarados e ainda não tenham sido distribuídos (“Alienação Fiduciária de Ações da 
Emissora”), observados os termos do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras 
Avenças” a ser celebrado entre a Acionista da Companhia, o Agente Fiduciário e a Companhia, na 
qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da 
Emissora”). (p) Repactuação Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação 
programada. (q) Resgate Antecipado Obrigatório Total: A Companhia deverá realizar o 
resgate antecipado obrigatório total das Debêntures, no prazo de 1 Dia Útil a contar da data da 
disponibilidade dos recursos na conta corrente da Companhia, nas hipóteses previstas na 
Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório Total”). (r) Amortização 
Extraordinária Obrigatória: Caso, a qualquer tempo durante a vigência das Debêntures, no 
âmbito dos Instrumentos do Investimento Proposto, conforme defi nido na Escritura de Emissão, 
ocorra, em favor da Companhia qualquer dos eventos listados na Escritura de Emissão, deverá a 
Companhia realizar a amortização extraordinária das Debêntures, em favor dos Debenturistas, no 
prazo de 1 Dia Útil a contar da data da disponibilidade dos recursos na conta corrente da 
Companhia (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). (s) Oferta de Resgate 
Antecipado: As Debêntures não serão objeto de oferta de resgate antecipado. (t) Aquisição 
Facultativa: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, observado o disposto no artigo 55, § 
3º, da Lei das S.A., adquirir Debêntures, condicionado ainda ao aceite do Debenturista vendedor, 
devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações fi nanceiras da 
Companhia (“Aquisição Facultativa”). (u) Amortização Extraordinária Por Eventos 
Específi cos: O Agente Fiduciário deverá, em até 2 Dias Úteis da data em que tomar ciência da 
ocorrência de quaisquer dos eventos listados na cláusula 6.1. da Escritura de Emissão, convocar 
Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre a não declaração da amortização 
extraordinária das Debêntures, observado o disposto nas Cláusulas 4.15 e 9 da Escritura de 
Emissão, inclusive as disposições relativas aos procedimentos de convocação e quóruns da 
Assembleia Geral de Debnturistas (cada evento uma “Amortização por Evento Específi co”). 
(v) Destinação dos Recursos: A totalidade dos recursos líquidos captados por meio da oferta 
das Debêntures será destinada pela Companhia para (a) aquisição de 330.000 Debêntures 
Privadas que serão emitidas pela AEGEA, no valor nominal agregado de R$ 330.000.000,00, no 
âmbito da 8ª emissão de Debêntures Privadas da AEGEA, nos termos da Escritura de Emissão 
Debênture Privada AEGEA; e (b) aporte no valor de R$ 220.000.000,00 (“Aporte de Capital”) na 
Camastra. Para que a Companhia tenha a participação fi nal nas Ações Preferenciais equivalente 
a 32,08% do capital social total da Camastra, a AEGEA deliberará um aumento de capital da 
Camastra mediante a emissão de Ações Preferenciais no valor total de R$ 550.000.000,00 por 
meio do crédito referente às Debêntures Privadas e do Aporte de Capital, com os recursos 
advindos das Debêntures da presente Emissão, sendo certo que a alocação do investimento a ser 
realizado pela Companhia poderá ser ajustada entre a Escritura de Debêntures Privadas e o Aporte 
de Capital, a critério da AEGEA, desde que participação fi nal da Companhia nas Ações 
Preferenciais seja equivalente a 32,08% do capital social total da Camastra. (w) Local de 
Pagamento: Os pagamentos a que fi zerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia 
no dia do seu respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados 
pela B3 para as Debêntures nela custodiadas eletronicamente; e/ou (ii) os procedimentos 
adotados pelo banco liquidante para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente 
na B3. (x) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos 
referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista nesta Escritura de Emissão até o 1º Dia 
Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, e nos demais 
encargos decorrentes da Escritura de Emissão, conforme aplicável. (y) Forma de Subscrição e 
de Integralização e Preço de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas 
de acordo com os procedimentos da B3, em moeda corrente nacional, observado o plano de 
distribuição descrito no Contrato de Distribuição. O preço de subscrição das Debêntures será o seu 
Valor Nominal Unitário (“Preço de Integralização”) na Data de Integralização. A integralização 
das Debêntures ocorrerá por meio de depósito, transferência eletrônica disponível ou outros 
mecanismos de transferência equivalentes, para a conta corrente de titularidade da Companhia, 
conforme defi nida na Escritura de Emissão. (z) Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade 
das Debêntures: A Companhia não emitirá cautelas ou certifi cados de Debêntures. Para todos 
os fi ns de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo 
Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade das 
Debêntures o extrato expedido pela B3 em nome dos Debenturistas para as Debêntures 
custodiadas eletronicamente na B3. (aa) Classifi cação de Risco. Não será contratada agência 
de classifi cação de risco no âmbito da Oferta para atribuir rating às Debêntures. (bb) Demais 
Características. As demais características da Emissão e da Oferta constarão na Escritura de 
Emissão. (ii) Aprovaram a outorga pela Companhia da Cessão Fiduciária e da Alienação de Ações, 
conforme previsto nos subitens (B) da Ordem do Dia; e (iii) Autorizaram expressamente a diretoria 
e/ou os procuradores constituídos pela Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a elaborar 
e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, 
incluindo, mas sem limitação, praticar os atos necessários à elaboração e celebração: (i) da 
Escritura de Emissão, (ii) dos Instrumentos do Investimento Proposto quais sejam: o “Acordo de 
Investimento de Outras Avenças” a ser celebrado, entre a Companhia, AEGEA e, na qualidade de 
intervenientes anuentes, a Camastra e a Águas Guariroba S.A., sociedade por ações de capital 
fechado, CNPJ/ME nº 04.089.570/0001-50 (“Acordo de Investimento”); (ii) o “Acordo de 
Acionistas da Camastra Participações e Administração S.A.”, cuja minuta fi nal segue anexo ao 
Acordo de Investimento “Acordo de Acionistas”); (iii) a Escritura de Emissão Debêntures 
Privadas; (iv) o “Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações”, a ser celebrado entre a 
AEGEA e a Emissora, com interveniência da Camastra; (v) o Contrato de Distribuição, bem como 
os demais documentos necessários à efetivação da Oferta (sendo todos os documentos aqui 
mencionados como “Documentos da Operação”, (ii) de eventuais aditamentos e outorga de 
procuração que se façam necessários no âmbito dos Documentos da Operação, desde que 
mantidas as características da Emissão ora aprovadas, (iii) da contratação de (a) instituições 
fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para serem 
responsáveis pela estruturação, coordenação e intermediação da distribuição das Debêntures, 
nos termos da Instrução CVM 476, (b) assessores jurídicos, (c) banco liquidante e escriturador, 
(d) agente fi duciário, e demais instituições cuja contratação eventualmente se faça necessária 
para a realização da Oferta, fi xando-lhes os respectivos honorários, bem como assinatura de 
aditamentos a tais instrumentos ou documentos que deles derivem. A diretoria e/ou 
procuradores da Companhia também poderão realizar a publicação e o registro dos documentos 
de natureza societária ou outros relativos à Oferta perante os órgãos competentes, inclusive o 
respectivo pagamento de eventuais taxas que se fi zerem necessárias. Todos os atos relativos às 
deliberações ora aprovadas que tenham sido praticados pela diretoria da Companhia 
anteriormente à data desta assembleia fi cam também expressamente confi rmados e 
ratifi cados. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18.06.2021. Acionista: Virgo Holding 
Ltda. JUCESP nº 335.784/21-5 em 19.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IFIN Participações S.A. - CNPJ/ME Nº 40.593.395/0001-06 - NIRE 35.300.563.727
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Junho de 2021
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Demonstrações do resultado
Despesas e receitas operacionais 2020 2019
Administrativas, comerciais e gerais (41) (40)
Resultado de equivalência patrimonial (3.903) (9.029)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (3.944) (9.069)
Resultado financeiro: 4.458 3.927
Receita financeira com debêntures 4.458 3.924
Despesas financeiras (1) (1)
Receitas financeiras 1 4
Lucro/ (prejuízo) antes da provisão para IR e CS 514 (5.142)
IR e CS - Corrente (1) (1)
IR e CS - Diferido (1.516) (1.334)
Prejuízo do exercício (1.003) (6.477)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital social Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31.12.2018 57.346 (21.788) 35.558
Prejuízo do exercício - (6.477) (6.477)
Saldos em 31.12.2019 57.346 (28.265) 29.081
Prejuízo do exercício - (1.003) (1.003)
Saldos em 31.12.2020 57.346 (29.268) 28.078

Demonstrações do resultado abrangente 2020 2019
Prejuízo do exercício (1.003) (6.477)
Resultado abrangente do exercício (1.003) (6.477)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Atividades operacionais 2020 2019
Lucro/(prejuízo) antes da provisão para o IR e da CS 514 (5.142)
Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação
 do lucro antes do IR e a CS com o fluxo de caixa
Resultado de equivalência patrimonial 3.903 9.029
Provisão de juros sobre debêntures a receber (4.458) (3.924)
(Aumento)/redução de ativos
Tributos a recuperar 23 97
Outras contas a receber 22 (29)
Aumento/(redução) de passivos
Outras contas a pagar - (30)
IR e CS pagos (1) (1)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 3 -
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 3 -
Caixa e equivalentes de caixa em 01 de janeiro - -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 3 -
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 3 -

Balanços patrimoniais 2020 2019
Ativo/Ativo circulante 10 52
Caixa e equivalentes de caixa 3 -
Tributos a recuperar - 23
Outras contas a receber 7 29
Ativo não circulante 32.944 32.389
Debêntures a receber 27.341 22.883
Investimento 5.603 9.506
Total do ativo 32.954 32.441
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 4.876 3.360
Tributos diferidos 4.876 3.360
Patrimônio líquido 28.078 29.081
Capital social 57.346 57.346
Prejuízos acumulados (29.268) (28.265)
Total do passivo e do patrimônio líquido 32.954 32.441

Gama 2 Investimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 20.907.180/0001-05

Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras e 
encontram-se disponíveis na sede da Companhia, juntamente com o 
relatório da administração e o parecer dos auditores independentes.

Spencer Vaz da Silva - Diretor
Reinaldo Dantas - Contador - CRC-1SP110330/O-6

CNPJ nº 00.491.010/0001-77 - NIRE 35.300.141.377

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1061075-29.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Responsabilidade Civil Requerente: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC Requerido: CORPORAÇÃO
GUTTY DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS.
PROCESSO Nº 1061075-29.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CORPORAÇÃO GUTTY DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ 05.111.090/0001-01, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -
SESC, objetivando que a ação seja JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE para condenar a Ré ao pagamento
da quantia de 349.595,72 (Trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e
dois centavos) equivalente às despesas relativas às Ações Reclamatórias Trabalhistas, atualizadas e acrescidas
de juros legais contados das datas dos efetivos desembolsos além da consequente condenação ao pagamento
do ônus de sucumbência . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de maio de 2021.         28 e 29/07

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1053192-94.2015.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Juliana
Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Wilson Joao Luiz, Iara Aparecida Mathias Luiz,Antonio
Guirau,Genygiurau, Edson thomaz, Osiris Martins filho, Rosimeire Martins,  ROSANA MARTINS, Rosicleia Martins, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Davilson
Marques Reis, Marizedo Monte Martin Moreno, Julio Martin Moreno e Cleide do Monte Reis ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Dom João Maria Ogno, n° 166, Vila Matilde,
CEP 03530-050, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
(vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   28 e 29/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1022789-69.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Transação Requerente: Delmar International Logistica S.a. Requerido: Sinomar dos Santos Neves EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022789-69.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a SINOMAR DOS SANTOS NEVES, CPF/MF nº 021.811.441-92, que Delmar International Logística S.A, ajuizou-lhe
uma ação de restituição de valor pago com pedido de antecipação de tutela, sob a alegação de que, por indução
do requerido, fora levada a realizar um depósito no valor de R$ 42.067,00, os quais supostamente teriam sido
transferidos por engano à conta da autora, que devolveu o valor. Do total, R$ 5000,00 foram sacados pelo réu, tendo
o restante sido bloqueado quando a instituição bancária notou que se tratava de uma fraude. Deu-se à causa o valor
de R$ 60.639,64. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis,
após o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2021. 28 e 29/07

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0043834-98.2010.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Aparecida da Silva Camilo, Celso David
do Valle, Amadeu Frugoli, Espólio de Osvaldo Domingos Frugoli, p/ herdeiro Ugo Osvaldo Frugoli, Raphael Saviano
Filho, Marlene Marinho Saviano, Longinos Carro Santini, Celeste Rodrigues Carro Santini, José Osorio Silva,
Monica Rios Souza, Espólio de Celeste Rodrigues Carro Santini, pelo inv.  Antonio Rodrigues de Araújo, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria
Lucia Alves Santos e Anísio dos Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre
imóvel situado na A v. Vereador João de Luca, nº 1721, Jardim Prudência, São Paulo SP, CEP  04381-001, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 28 e 29/07

Saraiva e Siciliano S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04 – NIRE 35.300.154.801

Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à AGO que se realizará no dia 04/08/2021, às 11h, por videoconferência, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) aprovar a destinação do 
resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em 31/12/2020; e (iii) eleger a Diretoria Executiva da Companhia (“AGO/2021”). 
Informações relativas à assembleia exclusivamente digital: 1. Considerando o atual contexto relacionado à evolução da 
pandemia do corona vírus (COVID-19), a AGO/2021 será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da disponibilização 
de sistema eletrônico que possibilitará que os acionistas acompanhem e votem na AGO/2021. 2. Os acionistas interessados em 
participar da AGO/2021 por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão enviar e-mail para o endereço tsato@
saraiva.com.br, até 2 dias antes da data de realização da AGO/2021, manifestando seu interesse em participar da AGO/2021 
dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá conter a 
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGO/2021, incluindo seus nomes 
completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereços de e-mail dos representantes do solicitante que 
participarão da AGO/2021. 3. Os acionistas que não enviarem a Solicitação de Acesso na forma e prazo previstos acima não 
estarão aptos a participar da AGO/2021 via sistema eletrônico de votação a distância. 4. Após a verificação da regularidade 
dos documentos enviados para participação na AGO/2021, a Companhia enviará um link acompanhado da senha de acesso 
para os endereços de e-mail informados na Solicitação de Acesso. Caso um acionista ou representante de acionista não 
receba o link e/ou a senha de acesso com até 12 horas de antecedência do horário de início da AGO/2021, deverá entrar em 
contato com a Companhia, por meio do e-mail tsato@saraiva.com.br, com até 4 horas de antecedência do horário de início 
da AGO/2021, para que seja prestado o suporte necessário. 5. Na data da AGO/2021, o link de acesso à plataforma digital 
estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência do horário de início da AGO/2021, sendo que o registro da presença 
do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link. Após 15 minutos do início da AGO/2021, não 
será possível o ingresso do acionista na AGO/2021. Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma 
digital para participação com pelo menos 15 minutos de antecedência do horário de início da AGO/2021. 6. As manifestações 
de voto na AGO/2021 serão feitas exclusivamente pelo mesmo sistema de videoconferência, conforme instruções detalhadas 
a serem prestadas pela mesa no início da AGO/2021. 7. Serão considerados presentes à AGO/2021 os acionistas que tenham 
registrado sua presença no sistema digital de participação a distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que 
não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGO/2021, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo 
digital. 8. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus 
equipamentos com a utilização da plataforma digital. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de 
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. 
9. A AGO/2021 será gravada digitalmente por meio do sistema eletrônico que será disponibilizado pela Companhia, incluindo 
imagem e áudio. São Paulo, 26/07/2021. Jorge Saraiva Neto – Diretor Presidente. (27, 28 e 29/07/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007508-13.2019.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz saber a Regiane Ramos Amaro, CPF 205.874.608-
22 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano de São Paulo - CDHU, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 4.355,58, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) di-
as úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos pró-
prios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS A DOUTORA CRISTIANE FARIAS RODRIGUES DOS
SANTOS, JUÍZA FEDERAL DA NONA VARA FEDERAL CÍVEL DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias,
virem ou dele conhecimento tiverem que, nos autos da USUCAPIÃO (49) Nº 5003580-63.2020.4.03.6100, em
que são p artes a AUTOR: LUCINDA PINA MARQUES E REPRESENTANTE: FÁTIMA MARQUES
PEREIRA COELHO como autor e RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS como réu,
é expedido o presente EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para CITAR eventuais terceiros interessados
na lide, nos termos do artigo 259, I do Código de Processo Civil os quais se encontra em lugar incerto e não
sabido, para os atos e termos da ação proposta, ob jeto do processo acima mencionado, ficando ciente de que
poderá contestá-lo, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do vencimento do prazo deste
edital, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos constantes do mesmo, nos termos do art. 344 do
Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 345, do mesmo diploma legal, tudo conforme determinado
no r. despacho proferido no Id. 52738688 dos autos supramencionados. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido o presente Edital, que será publicado na
forma da lei. Este Juízo está localizado na Av. Paulista, 1682, 7º andar, nesta Capital. EXPEDIDO nesta cidade
de São Paulo, 15 de julho de 2021. Eu, Norimar Leiko Oishi Oto – RF. 1099, Técnica Judiciária, digitei. E eu,
Bel. Sílvio Moacir Giatti – RF. 2136, Diretor de Secretaria, conferi. Cristiane Farias Ro drigues dos Santos
Juíza Federal. J - 27 e 28/07
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Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ/MF nº 45.992.476/0001-94 - NIRE 35.300.057.015

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27/04/2021
Data, Hora e Local: Aos 27/04/2021, às 15h, na sede social, através do link https://meet.google.com/iug-gvzv-tbk do Google Meet da rede mundial
de computadores (internet) devido a pandemia de Covid-19 na forma da lei, doravante simplesmente denominada “Sociedade”. Presença:
Presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social. Publicações Prévias: (a) Aviso de Acionistas - Dispensada; (b) Edital de
Convocação - Dispensada; e (c) Publicações do artigo 133 da Lei 6.404/76 - Referentes ao exercício social findo em 31/12/2020 foram
devidamente publicados no dia 26/3/2021, DOESP e Jornal O Dia SP. Mesa: Presidente: Segismundo Romano José Celani e Secretário: 
Fernando Antonio Segismundo Caffarena Celani. Deliberações: Declarada aberta a sessão e feita a leitura e a discussão da Ordem do Dia, os
acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte: 1. Autorizada a lavratura da presente ata de forma sumária; 2. Apresentação do
parecer do Conselho Fiscal, foi lido o parecer do Conselho Fiscal sugerindo à AGO a aprovação das contas do exercício findo em 31/12/2020.
3. Aprovação das contas dos Administradores, do Balanço Patrimonial e de Resultado Econômico, relativos ao exercício social encerrado
em 31/12/20. Tendo em vista a apresentação do parecer do Conselho Fiscal à AGO sugerindo a aprovação das contas da Administração da 
Sociedade, bem como o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado do Exercício findo em 31/12/20, as mesmas foram aprovadas pelos
acionistas. Para todos os fins, os documentos ora aprovados ficarão arquivados na sede social da Companhia. 4. Destinação do Lucro do
Exercício. Os sócios deliberaram por unanimidade pela conversão de 5% do resultado do exercício em reserva legal R$ 1.100.000,00 e pela 
distribuição de dividendos de 10 %, totalizando R$ 2.200.000,00 a serem distribuídos na proporção acionária de cada sócio. 5. Composição e
Eleição da Diretoria. Os Sócios deliberaram por unanimidade pela composição da Diretoria, que será composta por quatro cargos: Diretor
Presidente, Diretor Industrial, Diretor Administrativo e Diretor Secretário. Sendo eleita a seguinte composição da diretoria para o mandato a ser
exercido pelo período de 28/04/2021 até a próxima AGO: a) Diretor Presidente: Eleito o Sr. Fernando Antonio Segismundo Caffarena Celani,
RG nº 20.146.802/SSP-SP, CPF/MF sob nº 132.054.598-06, para o cargo de Diretor Presidente. b) Diretor Industrial: Eleito o Sr. Robson Dutra
de Souza, RG 37.671.148 SSP/SP e CPF 243.013.616-34, para o cargo de Diretor Industrial. c) Diretor Administrativo: Eleito o Sr. José Roberto
Campi, RG 9.055.505 SSP/SP e CPF 773.987.428-00, para o cargo de Diretor Administrativo. d) Diretor Secretário: Eleito o Sr. Helio Sebastião 
Tovazzi, RG 19.496.059 SSP/SP e CPF 137.400.128-70, para o cargo de Diretor Secretário. 6. A Assembleia determinou, por unanimidade, que a
remuneração anual da diretoria será no valor de até R$ 1.800.000,00, de acordo com as normas fiscais vigentes, ficando a critério da mesma a
distribuição entre seus membros. 7. Os sócios deliberaram pela manutenção do conselho fiscal, na forma do Capítulo IV, artigos 13º e 14º, que terá
mandato até a realização da próxima assembleia, e será composto por três membros efetivos e dois suplentes, conforme segue: Membros: - Luiz
Bissoto, RG 1.395.663-2, CPF 269.983.608-78; - Pedro Luiz Stracçalano, RG 15.119.314, CPF 016.265.468-51; - Juarez Torino Belli, RG
6.399.281 SSP/SP, CPF/MF 718.553.948-04. Suplentes: - Walmir Scarpinelli, RG 11.985.627-X, CPF 778.142.318-68; - Sandra Regina Marques
Consulo, RG 17.085.575-2, CPF 079.493.318-10. Remuneração dos Conselheiros fiscais foi aprovada pela totalidade dos sócios, na forma da lei.
Encerramento: Nada mais. Valinhos, 27 de abril de 2021. Mesa: Segismundo Romano José Celani - Presidente; Fernando Antonio S. Caffarena 
Celani - Secretário. JUCESP nº 352.080/21-8 em 21/07/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA DO BRASIL
CNPJ 18.193.729/0001-97

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 2019 - (Valores expressos em milhares Reais - R$)
Balanços patrimoniais / Ativo Nota 2020 2019
Circulante  56.208  76.865
Caixa e equivalentes de caixa 4  3.744 13.505
Clientes 5  43.534 54.237
Adiantamento a fornecedores e colaboradores 774 925
Impostos a recuperar  1.439 1.579
Despesas antecipadas  3 64
Outros créditos 6  6.714 6.555
Não circulante  11.121  6.376
Outros créditos 6  269 369
Impostos diferidos ativos 17  5.522 487

 5.791 856
Investimento 7  5.150 5.150
Imobilizado  180 370
Total do ativo  67.329  83.241
Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante  75.774  63.975
Fornecedores 8  49.095  39.910
Empréstimos 9  21.893  13.094
Obrigações sociais 333  389
Obrigações fiscais 10  3.708  4.329
Outras obrigações 11  266  5.769
Provisão de férias e encargos 446  451
Adiantamento de clientes  33  33
Não circulante  4.247 1.208
Fornecedores 8  -  66
Empréstimos 9  -  1.142
Outras obrigações 11  4.247  -
Patrimônio líquido negativo 13  (12.692)  18.058
Capital social  19.269  19.269
Prejuízos acumulados  (31.961)  (1.211)
Total do passivo e patrimônio líquido negativo  67.329  83.241

Demonstrações do resultado Nota 2020 2019
Receita líquida de serviços 14  28.729  58.037
Custo dos serviços prestados 15 (41.389) (58.892)
Prejuízo operacional  (12.660)  (855)
Despesas gerais e administrativas 15  (5.083)  (7.771)

 (5.083)  (7.771)
Resultado antes das receitas e despesas
financeiras e impostos  (17.743)  (8.626)

Receitas financeiras  552  6.599
Despesas financeiras  (18.594)  (2.649)
(Despesas) receitas financiera líquidas 16 (18.042)  3.950
Prejuízo antes do imposto de renda e CS  (35.785)  (4.676)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17  5.035  1.519

 5.035  1.519
Prejuízo do exercício  (30.750)  (3.157)

Demonstrações do resultado abrangente 2020 2019
Prejuízo do exercício  (30.750)  (3.157)
Outros resultados abrangentes  -  -
Total do resultado abrangente  (30.750)  (3.157)

Demonstrações das mutações Capital Lucros
do patrimônio líquido  social  acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019  19.269  1.946  21.215
Resultados abrangentes do período
Prejuízo do exercício  -  (3.157)  (3.157)
Total de resultados abrangentes,
líquido de impostos  -  (3.157)  (3.157)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  19.269  (1.211)  18.058
Resultados abrangentes do período
Prejuízo do exercício  -  (30.750)  (30.750)
Total de resultados abrangentes,
líquido de impostos  -  (30.750)  (30.750)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  19.269  (31.961)  (12.692)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Prejuizo do exercício (30.750)  (3.157)
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo
das atividades operacionais:

Depreciação e amortização  180  192
Juros sobre empréstimos  1.767  881
Juros sobre conta garantida  -  239
Imposto de renda e CS corrente e diferidos (5.035) (1.519)
Variação cambial 16.762 1.435

(17.076) (1.929)
(Aumento) Redução nos ativos operacionais:
 Clientes  10.703  15.820
Adiantamento a fornecedores  151  76
Outros créditos  (59)  (3.138)
Despesas antecipadas  62  218
Impostos a recuperar  140  (824)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores  (1.586)  (11.058)
Obrigações sociais  (56)  (398)
Obrigações fiscais  (639)  (1.006)
Outras obrigações  -  (152)
Provisão de férias e encargos  (5)  (158)
Adiantamento de clientes  -  (49)

Outros créditos  (1.256)  (1.414)
Caixa (utilizado) pelas atividades operacionais  (9.622)  (4.012)
Imposto de renda e contribuição social pagos  -  (401)
Caixa líquido (utilizado nas) atividades operacionais  (9.622)  (4.413)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de bens do ativo imobilizado  (11)  (37)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (11)  (37)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos captados  8.024  11.748
Empréstimos devolvidos  (8.153)  -
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente das
atividades de financiamento  (129)  11.748
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes
de caixa  (9.761)  7.298
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  13.505  6.207
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  3.744  13.505
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes
de caixa  (9.761)  7.298
Transações não envolvendo caixa
Compensação de empréstimo com partes relacionadas  -  (1.629)
Adopção da CPC 06 (R2)  (65)  (230)

German Conde Santos
Representante Permanente

Divino Aparecido Sinval
CRC: 1SP-265781/O-0

As notas explicativas encontram-se à disposição na sede da empresa

SACYR NEOPUL S.A. DO BRASIL
CNPJ: 11.754.910/0001-86

RELATÓRIO DA DIRETORIARELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL A Sociedade, sob o CNPJ 11.754.910/0001-86, é uma fi lial da empresa 
portuguesa SACYR NEOPUL S.A., autorizada a funcionar no Brasil pela portaria nº. 8, de 06 de julho de 
2009, do Ministério de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, publicada no Diário Ofi cial 
da União em 07/07/2009, e Portaria de Retifi cação, nº 07, de 14 de abril de 2010, publicada no Diário Ofi cial 
da União em 15/04/2010, tendo como objeto social desenvolver as atividades de execução de empreitadas 
de obras públicas ou particulares, engenharia, execução, coordenação e gestão de obras ferroviárias, 
metroviária ou obras civis, designadamente montagem e manutenção de infraestruturas, superestruturas 
ferroviárias e metroviária, a representação, importação, exportação e comercialização de materiais, 
designadamente da construção civil e industriais; a elaboração de estudos relacionados com a sua atividade, 
e participação em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista 
ou quotista, bem como em associações ou consórcios. Durante o ano de 2020 a NEOPUL Brasil deu 
continuidade à sua estratégia de internacionalização no Brasil, tendo, no contexto de sua atuação 
operacional, acompanhado as oportunidades de negócio nas áreas ferroviária e metroviária, nas esferas 
federal ou estadual, no âmbito público ou privado, obtendo sucesso comercial em uma grande obra do setor 
ferroviário. A Empresa, ao longo dos anos tem adotado uma estratégia com vista a se preparar para poder 
assumir contratos de grande envergadura.   Ainda, durante o ano em apreciação, considerando a estratégia 
defi nida para atuação no mercado brasileiro, a NEOPUL Brasil aumentou o capital social, de forma melhorar 
os índices, capacitando dessa forma a empresa para participação em obra de maiores dimensões. Tal 
situação, conjugada com as competências detidas pela Companhia, permitiu e permitirá encarar, com 
otimismo, diversos projetos metroviários e ferroviários que foram ou serão lançados nos próximos anos no 
Brasil. A NEOPUL Brasil continua a apostar fortemente nos processos de construção apoiados pela forte 
mecanização o que leva a empresa a realizar fortes investimentos em renovação de equipamentos e 
adequação dos mesmos as novas regres e boas práticas do sector da construção, em especial o setor 
ferroviário. Outro ponto de forte investimento foi feito na formação de funcionários, com maior foco na 
Segurança, Qualidade e meio ambiente.   A Sociedade mantem legítimas as expectativas relativas aos 
diversos projetos metroviários e ferroviários, salientando-se as diversas oportunidades decorrentes das 
necessidades de investimento nesta área de infraestrutura no mercado Brasileiro. 2. APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, abrangendo 
os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, cujas 
principais práticas contábeis estão descritas a seguir: Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é 
necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As 
demonstrações Financeiras da empresa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis 
do ativo imobilizado, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados 
reais podem apresentar variações em relação às estimativas. As principais práticas contábeis observadas na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de caixa Registradas 
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. b) Títulos e valores mobiliários 
Representados por aplicações em Certifi cados de Depósitos Bancários – CDBs (renda fi xa), sendo 
classifi cados em “empréstimos e recebíveis” e estão mensurados pelo custo amortizado. c) Ativos e 
passivos fi nanceiros São mensurados pelo método do custo amortizado, utilizando o método de taxa de 
juros efetiva, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. A receita e a despesa de juros 
são reconhecidos por meio da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo, quando 
o efeito do desconto com base na taxa de juros efetiva é imaterial. d) Contas a receber de cliente e 
provisão para créditos de liquidação duvidosa Registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor 
nominal dos títulos faturados e ajustados pelo reconhecimento da receita em virtude da evolução de cada 
obra. Constituída com base na avaliação dos saldos com risco de realização e negociações em andamento 
por cliente. e) Consórcios De acordo com o CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto, as participações em 
consórcios são classifi cadas como operação em conjunto e, consequentemente, têm seus ativos, passivos, 
receitas e despesas reconhecidos linha a linha nas contas do balanço patrimonial e da demonstração do 
resultado, na proporção do percentual de participação em cada consórcio. f) Investimentos Registrados 
com base no método de equivalência patrimonial. Conforme este método, os investimentos são inicialmente 
registrados pelo valor de custo e, em seguida, ajustados para fi ns de reconhecimento da participação da 
Filial no lucro ou prejuízo e em outros resultados abrangentes das investidas. g) Imobilizado Registrado ao 
custo de aquisição, ajustado pelas depreciações e amortizações acumuladas, calculadas peta método linear, 
às taxas em função do tempo de vida útil fi xado por espécie de bem, conforme as taxas aceitas pelo fi sco 
brasileiro. h) Avaliação de recuperação de ativos Os ativos são avaliados anualmente para identifi car 
evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações signifi cativas nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda 
decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, defi nido pelo 
maior entre o valor em uso do ativo e o seu valor líquido de venda, essa perda é reconhecida no resultado 
do exercício. Para fi ns de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos, 
para os quais existem fl uxos de caixa identifi cáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). 
i) Empréstimos e fi nanciamentos Registrado ao valor de custo, acrescidos dos encargos e das variações 
monetárias. j) Partes relacionadas Registrado ao valor de custo, acrescidos dos encargos, das variações 
nas taxas de câmbio e das variações monetárias. Referem-se basicamente a reembolso de despesas e 
mútuos. k) Imposto de renda e contribuição social A provisão para o imposto de renda e a contribuição 
social é calculada com base no lucro tributável de acordo com as alíquotas vigentes nas datas dos balanços. 
l) Provisões, incluindo provisão para riscos fi scais, cíveis e trabalhistas São quantifi cadas ao valor 
presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, utilizando a taxa adequada de desconto de 
acordo com os riscos relacionados ao passivo. m) Uso de estimativas e julgamento Exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de práticas contábeis e os 
valores de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As 
informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco signifi cativo de resultar em um 
ajuste material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: vida 
útil do ativo imobilizado, custo orçado das obras, provisões para riscos fi scais, cíveis e trabalhistas e perdas 
relacionadas a contas a receber. Essas estimativas e premissas são revistas de maneira contínua e o 
impacto de tais revisões é reconhecido no exercício em que são efetuadas. n) Contratos de prestação de 
serviço de construção e contratos onerosos A receita de prestação de serviço é apurada e reconhecida 
em virtude da evolução de cada obra de acordo com a CPC 40. A receita compreende o valor inicial acordado 
no contrato, acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, as reclamações e os pagamentos 
de incentivo contratuais, na condição em que seja praticamente certo que resultem em receita e possam ser 
mensurados de forma confi ável. A receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de 
conclusão do contrato, de acordo com o percentual de conclusão de cada um dos projetos. Os custos de 
cada contrato são reconhecidos como resultado no período em que são incorridos, a menos que determinem 
um ativo relacionado à atividade de contrato futuro. Quando o resultado de um contrato de prestação de 
serviço de construção não pode ser estimado com confi abilidade, sua receita é reconhecida até o montante 
dos custos incorridos, desde que sua recuperação seja provável. Se for provável que os custos totais 
excederão a receita total de um contrato (caracterizando um contrato oneroso), a perda referente ao 
excedente entre a receita contratada e o custo total estimado é reconhecida imediatamente no resultado do 
exercício na rubrica “Custo dos serviços prestados” e no passivo, registrada na rubrica “Outras contas a 
pagar”. Os montantes faturados ou a faturar registrados com base no serviço executado por obra, mas ainda 
não pagos pelo cliente, são registrados no balanço patrimonial como um ativo, na rubrica “Contas a receber 
de clientes”. o) Resultado O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. 3. 
CONSÓRCIOS CONSTRUTORES A atuação da Sociedade no mercado brasileiro decorre através da 
integração de Consórcios, Agrupamentos Empresariais para a Construção, Fiscalização, Gerenciamento e 
Controle de Obras. Os ativos, passivos e resultados dos consórcios estão refl etidos nas demonstrações 
fi nanceiras, proporcionalmente à efetiva participação: a) 20% de participação no Consórcio Neoprumo, 
constituído em 13 de maio de 2014, tendo com objeto a Execução de obras e serviços necessários para a 
implantação de superestrutura para a duplicação dos trechos ferroviários entre as estações Pátio de Embu-
Guaçu e o Pátio de Evangelista de Souza e os Pátios de Perequê e o Pátio de Paratinga, Estado de São 
Paulo. Consórcio em fase de término. b) 50% da participação do Consórcio Neopru Santa Helena, constituído 
em 14 de janeiro de 2015, tendo como objeto a Execução de superestrutura ferroviária, exceto lançamento 
de dormentes de concreto na via, junto à Obra de Ferrovia Norte Sul – Extensão Sul Lote 3S. Consórcio em 
fase de término. c) 30% de participação no –Consórcio Sacyr Neopul ETC, constituído em 30 de outubro de 
2019, tendo como objeto a Execução das obras e serviços de engenharia para a implantação dos trechos 
remanescentes da Ferrovia Norte-Sul – Estrela D’ Oeste – SP e Porto Nacional – TO. 4. ATIVO 
CIRCULANTE. 4.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 2020 2019
Caixa 1.721 1.625
Bancos conta movimento 1.032.349 1.161.107

Total 1.034.070 1.162.732

 4.2 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 2020 2019
Circulante   
Prestação de serviços - faturado - Rumo 3.414.941 5.324.994
Prestação de serviços - a faturar - Rumo 23.606.287 (3.781.495)
Total Circulante 27.021.229 1.543.498
O saldo do contas a receber, a faturar, é proveniente do ajuste IFRS 15, decorrentes do reconhecimento de 
receitas e/ou custos amparado na porcentagem do custo incorrido no período base sobre o custo total reajustado, 
previsto no item 5, II da Instrução Normativa n° 21/79. Aferido pelo progresso de execução de obras de longo 
prazo de acordo com o pronunciamento técnico CPC nº 47, denominado Receita de Contratos com cliente.

ADIANTAMENTOS A CLIENTES   
 2020 2019
Circulante   
Adiantamento a clientes - Rumo (6.753.373) -
4.3 – CONTAS A RECEBER DE CONSÓRCIOS

 Participação no 
consórcio - %

2020 2019
 Ativo Passivo Ativo Passivo
Consórcio Neoprumo 20,00 14.446 - 14.446 -
Consórcio Neopru 50,00 5.373 (16.886) 5.373 (16.886)
Consórcio Sacyr Neopul 
ETC 30,00 720.005 - 109.243 (481.329)

  739.823 (16.886) 129.061 (498.214)

 4.4 – IMPOSTOS A RECUPERAR 2020 2019
IRPJ a recuperar de anos anteriores  77.784  11.742 
CSLL a recuperar de anos anteriores  22.113  6.360 
INSS retido s/ NF a recuperar  418.456  486.326 
Impostos pagos a maior  26.069  26.069 
Total  544.422  530.497 

 4.5 – OUTROS CRÉDITOS 2020 2019
Adiantamentos a fornecedores  157.631  70.179 

ATIVO Notas 2020 2019

CIRCULANTE    

Caixa e equivalentes de caixa 4.1 1.034.070 1.162.732

Contas a receber de clientes 4.2 27.021.229 1.543.498

Contas a receber de consórcios 4.3 739.823 129.061

Impostos a recuperar 4.4 544.422 530.497

Outros créditos 4.5 367.648 995.174

Total do ativo circulante  29.707.191 4.360.962

NÃO CIRCULANTE    

Partes relacionadas 5.1 16.297.887 12.440.040

Impostos diferidos 5.2 1.832.012 2.129.027

  18.129.899 14.569.067

Imobilizado 5.3 4.604.701 3.878.052

Intangível 5.3 35.869 -

Total do ativo não circulante  22.770.470 18.447.119

TOTAL DO ATIVO  52.477.661 22.808.081

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 2020 2019
CIRCULANTE   
Fornecedores 6.1 8.072.852 147.457
Empréstimos e fi nanciamentos 6.2 1.925.000 -
Salários, provisões e encargos sociais a recolher 6.3 2.337.800 553.188
Impostos e contribuições a recolher 6.4 634.506 250.433
Impostos diferidos 5.2 1.820.045 -
Adiantamento de clientes 4.2 6.753.373 -
Conta corrente de consorciadas 4.3 16.886 498.214
Dividendos a pagar 6.5 253.240 253.240
Provisão para outros riscos e encargos 6.6 422.004 -
Total do passivo circulante  22.235.706 1.702.532
NÃO CIRCULANTE    
Partes relacionadas 5.1 10.367.217 15.975.829
Total do passivo não circulante  10.367.217 15.975.829
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
Capital 7 24.751.145 7.266.442
Reservas de Capital  1.804.576 3.870.718
Prejuízos acumulados  (6.680.984) (6.007.440)
Total do patrimônio líquido  19.874.737 5.129.720
 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  52.477.661 22.808.081

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)
 Nota 2020 2019
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS 8.1 98.638.734 3.634.884
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 8.2 (88.678.949) (847.726)
LUCRO BRUTO  9.959.785 2.787.157
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS    
Despesas gerais e administrativas 8.3 (1.828.209) (4.393.524)
LUCRO/(PREJUIZO) OPERACIONAL ANTES DO 
RESULTADO    

FINANCEIRO  8.131.576 (1.606.367)
Receitas fi nanceiras  557.824 1.342.274
Despesas fi nanceiras  (1.318.589) (1.304.531)
Variações cambiais, líquida  (7.868.658) (198.114)
 8.4 (8.629.423) (160.370)
LUCRO/(PREJUIZO) OPERACIONAL ANTES DO 
IR E DA CS  (497.847) (1.766.737)

IRPJ E CSLL    
Correntes  (175.696) -
 8.5 (175.696) -
RESULTADO LÍQUIDO  (673.543) (1.766.737)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)
 2020 2019
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (673.543) (1.766.737)
Outros resultados abrangentes - -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (673.543) (1.766.737)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)
 Capital Reserva de Lucros/ prejuízos Total do patrimônio
  social capital acumulados    líquido   
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2019 7.266.442 2.543.245     (4.240.704)    5.568.983 
Prejuízo líquido do exercício - - (1.766.737) (1.766.737)
Reserva de capital - 1.327.473 - 1.327.473
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 7.266.442 3.870.718 (6.007.440) 5.129.720
Prejuízo líquido do exercício - - (673.543) (673.543)
Aumento de capital social 17.484.703 (2.066.142) - 15.418.561
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 24.751.145 1.804.576 (6.680.984) 19.874.737

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA 
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)
 2020 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (673.543) (1.766.737)
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa 
gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais   

Depreciações e amortizações 783.605 898.034
Variações cambiais 7.868.658 198.114
Juros passivos - 953.081
Provisões diversas 422.004 -
Redução (aumento) nos ativos operacionais:   
Contas a receber de clientes (25.477.730) (562.405)
Contas a receber de consórcios (610.762) (128.650)
Impostos a recuperar (13.925) (100.754)
Impostos diferidos a recuperar 297.015 (297.015)
Outros créditos 627.526 (930.265)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:   
Fornecedores 7.925.394 85.981
Salários, provisões e encargos sociais a recolher 1.784.612 398.365
Impostos e contribuições a recolher 384.074 143.804
Impostos diferidos a pagar 1.820.045 -
Adiantamentos de clientes 6.753.373 -
Contas a pagar de consórcios (481.329) 498.214
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais 1.409.017 (610.233)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   
Aquisição de imobilizado (2.552.968) (383.753)
Baixa de diferido 1.066.549 673.354
Aquisição de diferido (59.704) (326.074)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento (1.546.123) (36.472)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   
Capital social 17.484.703 -
Reservas de capital (2.066.142) 1.327.473
Aquisição de empréstimos 3.595.438 -
Pagamento de empréstimos  (1.610.654) -
Aquisição de empréstimos com partes relacionadas 262.755 3.807.756
Pagamento de empréstimos com partes relacionadas (15.822.410) -
Empresas ligadas 2.136.257 (2.653.753)
Recebimento de empréstimos a empresas ligadas 94.601.304 10.391.368
Empréstimo para empresas ligadas (98.572.807) (11.583.630)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
fi nanciamento 8.444 1.289.215

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA (128.662) 642.510

Caixa e equivalente de caixa no fi m do exercício 1.034.070 1.162.732
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.162.732 520.222
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA (128.662) 642.510

Adiantamento a funcionários  9.056  1.360 
Garantia de locações  6.000  6.000 
Prêmios de seguros a apropriar  -  890 
Outras despesas diferidas  194.961  916.745 
Total  367.648  995.174 
5. ATIVO NÃO CIRCULANTE - 5.1 – PARTES RELACIONADAS

 

2020 2019
Balanço patrimonial Balanço patrimonial

Ativo não cir-
culante

Passivo 
não circulante

Ativo não cir-
culante

Passivo não cir-
culante

Reembolso de despesas:     
Somague Engenharia S.A. 
do Brasil  - (2.601) -  (645)

Sacyr Construccion S.A. 
do Brasil  - (191.470) - (103.373)

Sacyr Neopul S.A.  - (10.079.444) - (5.727.746)
Sacyr Neopul S.A. Uruguai  - - 113.656 - 
Sacyr Somague S.A. - (93.703) -  (93.703)
  - (10.367.217) 113.656 (5.925.467)
Mútuos:     
Sacyr Neopul S.A.  - - - (10.050.363)
Somague Engenharia S.A. 
do Brasil  16.297.887 -  12.326.384 - 

Total 16.297.887 (10.367.217) 12.440.040 (15.975.829)
5.2 – IMPOSTOS DIFERIDOS

 2020 2019
  Ativo  Passivo  Ativo  Passivo 
CSLL base de cálculo negativa  504.003  -  504.003  - 

IRPJ prejuízos fi scais anos anteriores  1.328.009  -  1.328.009  - 

  1.832.012  -  1.832.012  - 
Consórcio Sacyr Neopul ETC     
PIS diferido a pagar  -  (153.441)  24.109  - 
COFINS diferido a pagar  -  (708.189)  111.271  - 
ISS diferido a pagar  -  (958.415)  161.635  - 

  -  (1.820.045)  297.015  - 
Total  1.832.012  (1.820.045)  2.129.027  - 
A companhia decidiu não continuar a aumentar a constituição de provisões de impostos 
diferidos ativos sobre prejuizos fi scais de anos anteriores. As contas possuem o saldo 
do último cálculo feito em 2017. Em 2019, no consórcio Sacyr Neopul ETC, houve um 
diferimento em sua receita e os impostos diferidos foram reclassifi cados para o ativo. 
5.3 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

  2020 2019
  Taxa de Valor da Depreciação Valor Valor 
 depreciação Aquisição Acumulada Residual Residual
Máquinas e equipamentos 10%  4.316.471  (2.141.174)  2.175.297  1.413.003 
Máquinas, equipamentos e custos (em comodato) 10%  4.006.051  (2.699.046)  1.307.004  2.397.146 
Móveis e utensílios 10%  764  (470)  294  364 
Veículos 20%  280.000  (3.417)  276.583  - 
Equipamentos de processamentos de dados 20%  24.638  (17.263)  7.375  9.357 
Máquinas e equipamentos dos consórcios 10 a 20%  946.484  (108.336)  838.148  58.182 
   9.574.406  (4.969.705)  4.604.701  3.878.052 
Intangível 20%  448  (448)  -  - 
Intangível do consórcio 20%  58.098  (22.228)  35.869  - 
   58.546  (22.676)  35.869  - 
A movimentação do imobilizado é demonstrada como segue:

 2019 2020
  Valor Residual  Adições  Baixas  Depreciação  Valor Residual 
Máquinas e equipamentos  1.413.003  1.327.714  -  (565.420)  2.175.297 
Máquinas, equipamentos e custos (em comodato)  2.397.146  59.704  (1.066.549)  (83.297) 1.307.004 
Móveis e utensílios  364  -  -  (70)  294 
Veículos  -  280.000  -  (3.417)  276.583 
Equipamentos de proces. de dados  9.357  -  -  (1.982) 7.375 
Máquinas e equipamentos dos consórcios  58.182  887.156  -  (107.190)  838.148 
  3.878.052  2.554.574  (1.066.549)  (761.376)  4.604.701 
Intangível  -  -  - -  - 
Intangível do consórcio  -  58.098  -  (22.228)  35.869 
  -  58.098  -  (22.228)  35.869 
6. PASSIVO CIRCULANTE -  6.1 – FORNECEDORES

Descrição 2020 2019
Fornecedores gerais (446.580) (110.369)
Fornecedores consórcio Sacyr Neopul ETC  (7.626.272)  (37.088)
Total  (8.072.852)  (147.457)
6.2 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Modalidade Vencimento 
fi nal

Taxa de 
juros 2020 2019

Moeda nacional:     

Cédula de Crédito Bancário – 
Consórcio Sacyr Neopul ETC * Julho de 2021

CDI + 
5,1581% 

a.a.
 (1.925.000)  - 

Total    (1.925.000)  - 
*O empréstimo do consórcio Sacyr Neopul ETC está refl etido conforme a participação da Sacyr Neopul, a 
saber, 30%. 6.3 – SALÁRIOS, PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Descrição 2020 2019
Encargos Estrutura  (22.823)  (27.035)
Apropriação de Férias  (65.031)  (75.985)
Apropriação de Encargos sobre Férias  (5.203)  (17.343)
Salários, férias e encargos do Consórcio Sacyr Neopul ETC  (2.245.553)  (415.955)
Apropriação para contingências trabalhistas  -  (15.635)
Conta Corrente com empregados  809  (1.235)
Total  (2.337.800)  (553.188)
6.4 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A composição dos impostos e contribuições a 
recolher está demonstrada da seguinte forma:

Descrição 2020 2019
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS  (3.944)  (57.716)
Programa de Integração Social – PIS  (1.877)  (12.284)
Impostos sobre Serviços – ISS  (437)  (1.323)
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  -  (525)
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte  -  (5.304)
Outros tributos a recolher  (628.248)  (173.280)
Total  (634.506)  (250.433)
6.5 – DIVIDENDOS A PAGAR

 2020 2019
Dividendos a pagar  (253.240)  (253.240)
Total  (253.240)  (253.240)
6.6 – PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS E ENCARGOS

2020 2019
Provisão para garantias de obras – Consórcio Sacyr Neopul ETC  (422.004)  - 
Total  (422.004)  - 
7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a) Capital social. O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2020 é 
de R$ 24.751.145,07 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais 
e sete centavos). Através da ata número 106, de 16 de janeiro de 2020, registrada na JUCESP em 01 de 
julho de 2020, o capital social integralizado passou de R$ 7.266.442,05 (sete milhões, duzentos e sessenta 
e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos) para R$ 8.632.240,79 (oito milhões, seiscentos 
e trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e setenta e nove centavos). Em 31 de agosto de 2020, através 
da ata 109, registrada na JUCESP em 30 de setembro de 2020, houve um novo aumento de capital social, 
para R$ 23.858.510,81 (Vinte e três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e dez reais e 
oitenta e um centavos). E, por fi m, através da ata 112, de 23 de dezembro de 2020, registrada na JUCESP 
em 15 de março de 2021, o capital social integralizado da companhia passou a ser de R$ 24.751.145,07 
(vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e sete centavos). 
b) Reservas de capital. Durante o ano de 2020, a companhia nacionalizou alguns dos equipamentos que 
havia recebido de sua matriz, em regime de comodato e, como a intensão da sua matriz era continuar a 
investir no país para que se alavanque os empreendimentos, a nacionalização destes imobilizados tem como 
contra partida o aumento do capital social integralizado, como demonstramos na DMPL, totalizando R$ 
2.066.142,47 (dois milhões, sessenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos). 8. 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 8.1 – RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

2020 Sacyr 
Neopul

Consórcio Sacyr 
Neopul ETC  

 Descrição % Participação 100,00% 30,00%  Total 
Receita Prestação de Serviços  148.266  83.414.327  83.562.593 
Ajuste CPC47  72.469  23.606.287  23.678.756 
(-) Impostos sobre o Faturamento  (27.193)  (6.458.363)  (6.485.555)
(-) Impostos sobre ajuste CPC47  -  (2.117.059)  (2.117.059)
(=) Receita Líquida  193.542  98.445.192  98.638.734 

2019 Sacyr 
Neopul

Consórcio Sacyr 
Neopul ETC  

 Descrição % Participação 100,00% 30,00%  Total 
Receita Prestação de Serviços  3.082.795  4.733.842  7.816.636 
Ajuste CPC47  (72.469)  (3.709.026)  (3.781.495)
(-) Impostos sobre o Faturamento  (318.191)  (379.081)  (697.272)
(-) Impostos sobre ajuste CPC47  -  297.015  297.015 
(=) Receita Líquida  2.692.134  942.749  3.634.884 

A receita de prestação de serviços, para o exercício, foi obtida através da participação da companhia 
nos Consórcios de obras. O ajuste CPC 47 é o reconhecimento de receitas e/ou custos amparado na 
porcentagem do custo incorrido no período base sobre o custo total reajustado, previsto no item 5, II da 
Instrução Normativa n° 21/79. Aferido pelo progresso de execução de obras de longo prazo de acordo com 
o pronunciamento técnico CPC 47, denominado Receita de Contratos com cliente. Em 2019, no caso do 
Consórcio Sacyr Neopul ETC, houve uma apropriação de custos pois, a receita faturada, até o momento, foi 
superior aos custos incorridos. O mesmo foi refl etido na apropriação dos impostos sobre o ajuste CPC 47.  
8.2 – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2020 Sacyr 
Neopul

Consórcio Sacyr 
Neopul ETC  

 Descrição % Participação 100,00% 30,00% Total
Salários e benefícios a empregados  -  (30.108.342)  (30.108.342)
Serviços de terceiros  -  (10.294.368)  (10.294.368)
Materiais utilizados na serviços prestados  -  (18.757.344)  (18.757.344)
Despesas gerais e administrativas  -  (9.432.210)  (9.432.210)
Despesas com aluguéis  -  (19.904.581)  (19.904.581)
Depreciação e amortização  -  (129.419)  (129.419)
Despesas tributárias  -  (52.686)  (52.686)
Total  -  (88.678.949)  (88.678.949)

2019 Sacyr 
Neopul

Consórcio Sacyr 
Neopul ETC  

 Descrição % Participação 100,00% 30,00%  Total 
Salários e benefícios a empregados  -  (440.182)  (440.182)
Serviços de terceiros  -  (31.046)  (31.046)
Materiais utilizados na serviços prestados  -  (24.546)  (24.546)
Despesas gerais e administrativas  (1.416)  (318.637)  (320.053)
Despesas com aluguéis  -  (30.254)  (30.254)
Depreciação e amortização  -  (1.146)  (1.146)
Despesas tributárias  -  (499)  (499)
Total  (1.416)  (846.311)  (847.726)

8.3 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Descrição 2020 2019
Despesas com Pessoal  (674.620)  (1.333.904)
Encargos com Pessoal  (86.095)  (265.123)
Provisão de férias e seus Encargos  (1.870)  (10.567)
Provisão de 13º salário e seus Encargos  (10.000)  (6.942)
Despesa com consultoria e serviços técnicos  (200.582)  (588.762)
Despesa com locações  (119.914)  (170.686)
Depreciação e amortizações  (654.186)  (896.888)
Despesas gerais  (80.942) (1.120.651)
Total  (1.828.209) (4.393.524)

8.4 – RESULTADO FINANCEIRO

Descrição 2020 2019
Receitas fi nanceiras   
Receita de juros ativos  517.736  1.341.988 
Receita sobre aplicação fi nanceira  48  286 
Receita fi nanceira dos consórcios  40.040  - 
  557.824  1.342.274 
Despesas fi nanceiras   
Juros pagos e incorridos  (253.097)  (1.293.734)
Despesa bancárias  (14.809)  (10.797)
Despesa fi nanceira dos consórcios  (1.050.683)  - 
  (1.318.589)  (1.304.531)
Variação cambial líquida  (7.868.658)  (198.114)
  (7.868.658)  (198.114)
Total  (8.629.423)  (160.370)

8.5 – IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Para o período fi ndo em 31 de dezembro 
de 2020, a companhia foi tributada pelo regime do lucro real anual, regime de competência. Em 2020, a 
empresa apresentou lucro fi scal e, a seguir, demonstramos o detalhamento da apuração do imposto de 
renda e da contribuição social:

Descrição 2020 2019
Resultado antes do IRPJ e CSLL (497.847)  (1.766.737)
Alíquota nominal combinada do IRPJ e CSLL 34% 34%
Expectativa de despesa com IRPJ e CSLL à taxa combinada  169.268  600.691 
Ajustes para reconciliação da despesa efetiva-   
Diferenças temporárias:   
Outros efeitos, liquido  77.314  (587.964)
Variação cambial, líquida  (507.862)  (12.727)
Compensação de prejuízos fi scais de anos anteriores  85.584  - 
Despesa de IRPJ e CSLL no resultado do exercício  (175.696)  - 
Correntes  (175.696)  - 
 Total  (175.696)  - 

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS A Administração da Sociedade não identifi cou a ocorrência de 
diferenças relevantes entre os valores de mercado e aqueles apresentados nas demonstrações fi nanceiras 
de 31 de dezembro de 2020 de seus instrumentos fi nanceiros, tais como caixa e bancos, aplicações 
fi nanceiras, contas a receber, créditos com empresas ligadas e contas a pagar.

Em atenção às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação e consideração de V. Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos do Caixa, referentes ao Exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. Outrossim, colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 25/05/2021.  A Diretoria.

Nuno Miguel Mano Jorge 
Representante Legal - CPF 235.339.828-66

Aline Martins de Lima 
Contador - CRC 1SP264365/O-0 - CPF: 290.174.648-95
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RECSEC SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A, CNPJ nº 16.587.821/00001-06 . Processo nº 1000812-
74.2015.8.26.0624. A Dra. Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Tatuí, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo
Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o
comando do leiloeiro oficial Renato Morais Faro, JUCESP nº 431, no dia 03/08/2021, às 15:00 horas, terá início a 1ª
praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 06/08/2021, às 15:00 horas, sendo entregue
a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que,
em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se
encerrará no dia 26/08/2021, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a
quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, ficam
intimados os executados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados e os demais interessados.
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os
lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados
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humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável
de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br.
PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma
parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja
inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que
60% do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos
25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar
de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo,
modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta
que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas
(art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente
pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-
se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de
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pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA
ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da
comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO
EDITAL: Caso o praceamento seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre
as partes ou pagamento da dívida, será devido a comissão de 3% sobre o valor transacionado para pagamento dos
custos do leiloeiro, e caso já tenha havido lance para arrematação do bem, o valor devido será de 3% sobre o valor
do último lance ofertado. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na
Rua Princesa Isabel, 86, cj. 64/65, 6º andar, Brooklin - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email:
faroleiloeis@terra.com.br. LOTE 1: Um terreno situado nesta cidade de Ourinhos, no lugar denominado Fazenda
Furnas, sito à Rua Martins Tavares, nº 40, Ourinhos/SP, com 6.033 m², igual a 0-60-33 hectares, com denominação de
Chácara 11, com os seguintes limites e confrontações: ao rumo NW 29º 18’ SE confina com a Estrada de Rodagem
“Rodovia Raposo Tavares” em 94,40 metros; do lado oposto rumo NW 60º 29’ SE limita com a Chácara nº 10 em cento
e trinta (130) metros; pelo caminho de acesso ao rumo SW 15º 49’ NE mede-se trinta (30) metros, e de outro lado
confinando com a Firma Ourinhos Industrial e Comercial de Óleos Vegetais S/A ao rumo SW 57º 39’ NE mede-se oitenta
e sete metros e oitenta e seis (87,86) centímetros. Imóvel pertencente à matrícula nº 21.389, do Cartório de Registro
de Imóveis de Ourinhos/SP, contribuinte nº 4 23 12 04 0016 11 79 00 00. De acordo com o laudo de avaliação (fls. 387)
o imóvel está localizado na Rua Valdir Martins Tavares, nº 40, Ourinhos/SP, próximo à Rodovia Raposo Tavares, km 378,
que foi edificado na área um barracão de alvenaria coberto com zinco, tendo pavimento térreo e superior, qualificado
na prefeitura como urbano, possuindo 1.645,35m² de área construída para fins comerciais, oficina mecânica e loja
comercial (construção seminova). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme laudo de
fls., constante dos autos, datado de dezembro/2015. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA
maio/2021: R$2.560.377,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e setenta e sete reais). Obs.1:
Consta da Av. 07 da referida matrícula, hipoteca de primeiro grau ao Banco CNH Capital S/A, CNPJ nº 02.992.446/
0001-75; Obs.2: Consta da Av. 08 da referida matrícula, hipoteca de segundo grau ao Banco CNH Capital S/A, CNPJ
nº 02.992.446/0001-75; Obs.3: Consta da AV. 09 da referida matrícula, distribuição de Ação de Execução, processo
nº 0002607-03.2014.8.26.0452, promovida por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Prospecta
LP, CNPJ nº 08.930.397/0001-22, em face de José Ângelo Gaudêncio Tonon e Outros, em trâmite perante a 1ª Vara
do Foro de Piraju/SP; Obs. 4: Consta da Av. 10 da referida matrícula, penhora de 50% do imóvel, na Ação de Execução
Civil, processo nº 1080507-34.2014.8.26.0100, promovida por Banco Comercial e Industrial BicBanco, CNPJ nº 07.450.604/
0001-89 em face de José Ângelo Gaudêncio Tonon e Outros, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro Central de
São Paulo; Obs. 5: Consta da Av. 11 da referida matrícula, distribuição desta Ação de Execução; Obs. 6: Consta da
Av. 12 da referida matrícula, penhora de 50% do imóvel, nos autos da Ação de Execução Civil, processo nº 1091549-
50.2014.8.26.0100, promovida por FIDC Multisetorial Valecred LP, CNPJ nº 08.654.210/0001-05, em face de José
Ângelo Gaudêncio Tonon e Outros, em trâmite perante a 10ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; Obs.7: Consta
da Av. 13 da referida matrícula distribuição de Ação de Execução Processo nº 1118681-15.2014.8.26.0100, promovida
por Banco Daycoval S/A, CNPJ nº 62.232.889/0001-90, em face de Josè Ângelo Gaudêncio Tonon e Outros, em trâmite
perante a 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; Obs.8: Consta da Av. 14 da referida matrícula a penhora
destes autos; Obs.9: Consta da Av. 15 da referida matrícula, penhora nos autos da Ação de Execução, processo nº
1002582-08.2014, promovida por Pedro Donizete Stuani, CNPJ nº 02.992.446/0001-75, em face de José Ângelo
Gaudêncio Tonon e Outros, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Ourinhos/SP; Obs. 10: Consta da Av. 16 da referida
matrícula penhora de 50% do imóvel, nos autos da Ação de Execução, processo nº 1091605-16.2014.8.26.0100,
promovida por FIDC Multisetorial Valecred LP, CNPJ nº 08.654.210/0001-05, em face de José Ângelo Gaudêncio Tonon
e Outros, em trâmite perante 30ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; Obs. 11: Consta da Av. 17 da referida
matrícula decisão proferida nos autos da Ação de Execução, processo nº 1091549-80.2014.8.26.0100, promovida por
FIDC Multisetorial Valecred LP em face de Tramatomn Tratores e Máquinas Agrícolas Tonon Ltda., em trâmite perante
10ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, decretando fraude à execução, em relação à dação em pagamento do
bem objeto desta matrícula, homologada junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Ourinhos/SP. Consta do mandado que
a decisão gera efeitos, ainda que o terceiro interessado não alcance o efeito registrário pretendido com o termo de
acordo homologado; Obs. 12: Consta da Av. 18 da referida matrícula que Banco CNH Capital S/A, passou a denominar-
se Banco CNH Industrial Capital S/A; Obs.13: Consta da Av. 19 da referida matrícula, cessão e transferência feitas por
Banco CNH Industrial Capital S/A a Pedro Donizete Stuani, CPF nº 724.457.268-91, casado sob o regime da comunhão
universal de bens com Lucia Helena Rocco Stuani, CPF nº 017.042.438-31, dos direitos creditórios decorrentes da
hipoteca registrada sob o nº 7 na presente matrícula; Obs.14: Consta da Av. 20 da referida matrícula, cessão e
transferência feita por Banco CNH Industrial Capital S/A a Pedro Donizete Stuani, CPF nº 724.457.268-91, casado sob
o regime da comunhão universal de bens com Lucia Helena Rocco Stuani, CPF nº 017.042.438-31, dos direitos
creditórios decorrentes da hipoteca registrada sob o nº 8 na presente matrícula; Obs.15: Consta da Av. 23 da referida
matrícula transmissão do imóvel a título de dação em pagamento feita por José Ângelo Gaudêncio Tonon e sua mulher
para Pedro Donizete Stuani e sua mulher. Foi decretada fraude à execução em relação à presente escritura de
dação em pagamento, conforme consta na Av. 17 desta matrícula; Obs. 16: Conforme decisão oriunda da Ação
de Execução, processo nº 1118681-15.2014.8.26.0100, proposta por Banco Daycoval S/A em face de José Ângelo
Gaudêncio Tonon, em trâmite perante a 16ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo, determinou-se esta
averbação para constar que foi declarada a ineficácia das averbações 21 e 22, permanecendo hígidas as registradas
sob nº 7 e 8 desta matrícula; Obs. 17: Consta da Av. 26 da referida matrícula, penhora nos autos da Execução Civil,
processo nº 01118681-15.2014.8.26.0100, proposta por Banco Daycoval S/A em face de José Ângelo Gaudêncio
Tonon e Outros, em trâmite perante a 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. LOTE 2: Imóvel urbano com frente
para a Avenida Humberto Martignoni. Descrição contida em matrícula: Terreno urbano com frente para a Avenida
Humberto Martignoni, que mede 23,50 mts; a direita confronta com a área nº 02 de propriedade de Pedro Olivério Tonon
e Osmar Clivatti, onde mede 30,00 mts, a esquerda confronta com a travessa Vicente Diana, onde mede 30,00 mts
nos fundos confronta com a propriedade de José Palma da Silva, onde mede 23,50 mts, perfazendo a área de 705,00
ms²; sendo que na referida área localiza-se o prédio da Av. Humberto Martignoni, nº 662. Imóvel pertencente à matrícula
nº 9.925, do Cartório de Registro de Imóveis de Piraju/SP, contribuinte nº 0 10 11 14 0003 0159. De acordo com o laudo
de avaliação no imóvel avaliado consta um galpão comercial, construção rústica, de alvenaria coberto com telhas de
barro e forração interna no teto, onde na ocasião da avaliação funcionava uma oficina mecânica para conserto de
tratores e similares. O terreno possui área de 705,00m² e a construção 214,61m². VALOR DA AVALIAÇÃO: R$365.096,50
(trezentos e sessenta e cinco mil, noventa e seis reais e cinqüenta centavos), conforme laudo de fls., constante dos
autos, datado de maio/2017. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELA TABELA DO TJ/SP PARA MAIO/2021:
R$430.050,00 (quatrocentos e trinta mil, e cinqüenta reais). Obs. 1: Consta da R. 1 da referida matrícula, penhora
nos autos da Execução Fiscal. Processo nº 120/93, promovida por Prefeitura Municipal de Piraju, em face de Pedro
Oliverio Tonon e Outros, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Piraju; Obs. 2: Consta do R. 2 da referida
matrícula, penhora nos autos da Execução Fiscal, processo nº 082/06, promovida por Prefeitura Municipal de Piraju em
face Pedro Olivério Tonon e Outro, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Piraju; Obs. 3: Consta
da Av. 03 da referida matrícula existência de Ação de Execução, processo nº 0002546-45.2014.8.26.0452, promovida
por Banco CNH Capital S/A, CNPJ nº 02.992.446/0001-75, em face de TRAMATON TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS TONON LTDA. E OUTROS, em trâmite perante a 2ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Piraju; Obs. 4:
Consta da Av. 04 da referida matrícula existência de Ação de Execução, processo nº 0002607-03.2014.8.26.0452,
promovida por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL PROSPECTA LP, CNPJ
Nº 08.930.397/0001-22, em face de TRAMATON TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TONON LTDA. E OUTROS,
em trâmite perante a 1ª Vara Judicial de Piraju; Obs. 5: Consta da Av.05 da referida matrícula a existência de Ação de
Execução, processo nº 1007202-31.2014.8.26.0451, promovida por NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL LTDA.,
CNPJ Nº 01.677.344/0001-00, em face TRAMATON TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TONON LTDA. E OUTROS,
em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro de Piracicaba; Obs. 6: Consta da Av.06 da referida matrícula a existência
desta Ação de Execução; Obs. 7: Consta da Av. 7 da referida matrícula, penhora nos autos da Ação de Execução,
processo nº 101372013, promovida por Centro de Investimento Mercantil Ltda., CNPJ nº 00.875.982/0001-65, em face
de TRAMATON TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Bauru;
Obs. 8: Consta da Av. 08 da referida matrícula penhora de uma parte ideal de 50% do imóvel, nos autos da Ação de
Execução, processo nº 1091605-16.2014.8.26.0100, promovida por FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP, CNPJ Nº
08.654.210/0001-05, em face de PEDRO OLIVÉRIO TONON E OUTROS, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro
Central de São Paulo; Obs. 9: Consta da Av. 09 da referida matrícula, penhora de uma parte ideal de 50% do imóvel
desta matrícula, nos autos da Ação de Execução, processo nº 1007202-31.2014.8.26.0451, promovida por NEW
TRADE FOMENTO MERCANTIL LTDA., CNPJ Nº 01.677.344/0001-00, em face de TRAMATON TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Piracicaba; Obs. 10: Consta
da Av. 10 da referida matrícula, a penhora destes autos; Obs. 11: Consta da Av. 11 da referida matrícula penhora
de parte ideal de 50% do imóvel, nos autos da Ação de Execução, processo nº 00000166220154036125, promovida
por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ Nº 00.360.305/0001-04, em face de TRAMATON TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Ourinhos; Obs. 12: Consta da Av. 12 da
referida matrícula, penhora de parte ideal de 50% do imóvel , nos autos da Ação de Execução, processo nº
10026069320178260452, promovida por FRATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA., CNPJ Nº 05.957.034/0001-92, em
face de PEDRO OLIVERIO TONON E OUTROS, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Piraju.
TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou
adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0071244-53.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Obrigações Requerente: Condomínio Edifício Magdalena Requerido:
Marcos Morselli e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071244-53.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO
RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcos Morselli, CPF 074.623.238-18 e Ivone Rodrigues de Lima,
CPF 151.003.318-10 que Condomínio Edifício Magdalena ingressou, objetivando que seja julgada procedente,
a presente desconsideração da personalidade jurídica da empresa GRM – Construções e Serviços Ltda. para
o fim de que a execução atinja os bens dos sócios. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, se manifestem ou apresentem provas cabíveis, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não havendo manifestação, os réus serão considerado revéis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2021. 28 e 29/07

Processo 1128616-06.2019.8.26.0100 - Interdição - Nomeação - A.Z. - F.O.S. - Vistos. Aparecida Zanelato, qualifi-
cada na inicial ingressou com o presente pedido de INTERDIÇÃO de seu marido Francisco Oliveira dos Santos
alegando, em síntese, ser ele incapaz para os atos da vida civil em decorrência de síndrome demencial de múltiplos
fatores, impossibilitado de gerir seus negócios e reger sua própria pessoa, situação esta sem condições de recupe-
ração. Processado o pedido, citado, a defesa foi apresentada por curador especial (fls. 63/71). O Ministério Público
opinou pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. Efetivamente, a incapacidade do interditando está
comprovada pericialmente pelo laudo apresentado às fls. 90/96, no qual o perito concluiu ser ele incapaz para os atos
da vida por apresentar demência não especificada, F03 pela CID 10. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO para declarar a incapacidade para os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, de Francisco
Oliveira dos Santos, CPF 535.853.808-91, RG 6.281.412-1, casado, brasileiro, nascido em 17 de agosto de 1952,
filho de José Florentino dos Santos e Jovenia Araujo de Oliveira, portador de demência não especificada, F03 pela
CID 10. Nomeio curador(a) Aparecida Zanelato, CPF 577.587.438-20, RG 4.845.188-5, brasileira, casada, aposen-
tada, mediante compromisso. Diante da inexistência de bens e rendimentos em nome do interditado, deixo de
determino a prestação de contas pela curadora. Serve esta sentença como mandado para registro da interdição no
Cartório de Registro Civil do Subdistrito competente, para que o Oficial da Unidade de Registro Civil das Pessoas
Naturais competente proceda ao seu cumprimento. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de
Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial,
com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de
Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada pelo
curador, após certificado o trânsito em julgado, no prazo máximo de quinze dias, comprovando nos autos, sob pena
de destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publi-
cação na imprensa local fica dispensada, nos termos do artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação
na rede mundial de computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no
portal e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do
Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Certifi-
cado o trânsito em julgado, anote-se o necessário, bem como encaminhe-se à Justiça Eleitoral informações relativas
à incapacidade civil, absoluta, nos termos do artigo 15, incisos II e V, da Constituição Federal, fazendo-o de modo
preciso e completo, delas fazendo constar a qualificação completa do envolvido, sua data de nascimento e o nome
completo dos genitores, a fim de que sejam feitas as devidas anotações de suspensão dos direitos políticos para a
respectiva inscrição eleitoral, em cumprimento ao Comunicado CG. N524/2007. Servirá o presente, por cópia digitada,
como termo de compromisso e certidão de curatela definitiva, válida por tempo indeterminado, independentemente
de assinatura do curador, para todos os fins legais à luz do artigo 759, I, do Código de Processo Civil. Deverá o curador
imprimi-la diretamente no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em cartório.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Proceda-se a vinculação e queima das guias e, oportunamente, arquivem-
se, com as cautelas de estilo. Publique-se, registre-se e intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Victória Belpaese Comércio, Administração e 
Empreendimentos Ltda.

CNPJ/ME nº 52.566.353/0001-57 - NIRE 35.209.279.388
Ata de Reunião de Sócios

Data, Hora e Local: No dia 22/07/2021, às 14h00, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em face
da presença de todas as sócias. Ordem do Dia e Deliberações: Restou aprovada pelas sócias a redução do capital social de
R$ 535.750,00, para R$ 96.700,00, com uma redução de R$ 439.050,00, mediante o cancelamento de 439.050 quotas da sócia VLDG
Holding Ltda. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Leila Maria Tucci Di Grassi -
Presidente e Vitto Di Grassi - Secretário. Sócias: Leila Maria Tucci Di Grassi e VLDG Holding Ltda., p. Vitto Di Grassi.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDIMERENDA - SINDICATO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
MERENDA ESCOLAR E ASSEMELHADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP, CONVOCA SEUS 
ASSOCIADOS, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ 
NO DIA 03/08/2021, EM 1ª CHAMADA ÀS: 10:00 E EM 2º CHAMADA AS 11:00, NA AVENIDA DIOGENES 
RIBEIRO DE LIMA, Nº 3043, CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DO 
ESTATUTO VIGENTE, PARA DELIBERAR QUANTO A: 1- RERRATIFICAÇÃO DA MUDANÇA DA SEDE DO 
SINDICATO DELIBERADA NA AGE. DE 27/01/2021; 2- RERRATIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL.

São Paulo 28 de JULHO de 2021.
Presidente – CESAR DE MIRANDA LEAL

FTALL 1 Participações e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.
CNPJ/ME nº 34.978.763/0001-23 - NIRE nº 35.235.647.020

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 27.07.2021
Data, Hora, Local: 27.07.2021, 10hs, na sede, Rua Pascoal Vita, 336, apartamento 31, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Felipe Montoro Jens, Secretária: Tamara Bokan Jens. Deliberações 
Aprovadas: Redução do capital social, nos termos do inciso II, do artigo 1.082, do Código Civil, no valor de R$ 
616.208,00 para R$ 1.000,00, com uma redução de R$ 615.208,00 e o consequente cancelamento de 615.208 quotas 
da Sociedade, sendo, 307.604 quotas de titularidade da sócia Ana Luiza Bokan Montoro Jens, e 307.604 quotas de 
titularidade do sócio Luka Bokan Montoro Jens, a qual implicará na devolução de parcela do capital social aos referidos 
sócios na proporção de 50% para cada. A respectiva alteração do Contrato Social, fi rmada nesta data, é feita observados 
os termos dos artigos 1.082 a 1.084 do Código Civil. As averbações e registros desta Ata e da respectiva Alteração de 
Contrato Social na JUCESP serão levadas a efeito 90 dias após a publicação da presente. Encerramento: Nada mais. 
Sócios: Ana Luiza Bokan Montoro Jens; Luka Bokan Montoro Jens, por: Felipe Montoro Jens e Tamara Bokan Jens.

C.N.P.J. 05.902.990/0001-77 - NIRE 35300374118

Aos 18/03/2021, às 15 horas, reuniram-se a totalidade do capital social. Dispensada. Aprova-
ram: a) Para a presidência do conselho, Wagner Moreno, e eleito para Diretoria: Celso José Andriani, CPF 
001.880.548-55 e RG 12.867.941 SSP/SP, Diretor de Produtos, e Wagner Moreno, CPF 015.409.318-11 e RG 

Diretoria. Foram suspensos os trabalhos.  nº  
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 31ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,

ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO
DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da VIRGO COMPANHIA DE 
SECURITIZAÇÃO, atual denominação social da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), 
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries, celebrado em 28 de dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”), 
a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13 de agosto de 2021 às 
10h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, inclusive para fi ns de 
voto (“Assembleia”), conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fi m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) avaliar os pedidos apresentados pela Ginco Urbanismo Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 05.808.790/0001-50 
(“Devedora”) datados de 26 de abril de 2021 e 01 de junho de 2021 à Emissora, para: (a) autorizar a prorrogação por mais 12 
(doze) meses contados da data de aprovação deste item, do prazo concedido no item “(i.a)” das deliberações, da Assembleia 
Geral dos Titulares de CRI realizada em 16 de outubro de 2020 (“AGT de 16/10/2020”), não havendo portanto qualquer penalidade 
de acordo com os Documentos da Operação, referente a obrigação de apresentação do relatório anual de rating, conforme 
previsto na cláusula 22.4 do TS, de modo a não incidir em vencimento antecipado conforme cláusula 6.1, alínea “o” do Contrato 
de Financiamento Imobiliário, afastando as supostas penalidades decorrentes e postergando a validade do último relatório 
emitido; b) autorizar a alteração do índice de atualização monetária vigente nos Documentos da Operação, de modo que a 
atualização monetária passe a ocorrer pelo IPCA/IBGE e não mais pelo IGP-M/FGV, a valer a partir do mês subsequente a 
assinatura da ata que conste a deliberação/aprovação dos Titulares dos CRI, sendo que, a mudança será válida para toda forma 
de correção monetária defi nida e prevista em todos os Documentos da Operação; e (ii) autorizar o Agente Fiduciário para, 
em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para 
implementar o deliberado no item (i) acima, bem como autorizar a Emissora à realizar a cotação de 03 (três) assessores legais 
para apresentação à Devedora de proposta para realização dos aditamentos aos Documentos da Operação, exclusivamente às 
suas expensas. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.
isecbrasil.com.br; 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 é de titulares do CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por 
cento) mais um do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme 
cláusula 14.5 do Termo de Securitização, e conforme deliberado na Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 08 de 
abril de 2019. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas 
pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, 
bem como em observância à ICVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente 
remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para voto, através do sistema Teams de conexão via internet, com 
link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora 
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da 
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de 
atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º 
da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que 
não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

24 de julho de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1011665-43.2017.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Eduardo Felix Silva, Brasileiro, CPF 359.785.988-78, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando receber o valor de R$ 8.795,20 
(outubro/2017), atualizado, juros/mora e multa que tiver, referente a colisão em 02/02/2015 na Av: Rubem Berta, no veículo 
assegurado da apólice 0531.28.1532687.19. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021. 



Esporte
Jornal O DIA SP

SM Kart Competition continua
batendo recorde de pilotos

PÁGINA 8 QUARTA-FEIRA, 28  DE JULHO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Categoria Novatas sempre com muitas disputas

O SM Kart Competition ine-
gavelmente está se posicionan-
do como o certame de Rental
Kart de maior sucesso do ano.
Dos 127 pilotos na corrida ini-
cial de 2021, já atingiu a marca
de 239 inscritos no GP Yastaro
Paulino, realizado no último fim
de semana no Kartódromo de In-
terlagos (São Paulo/SP).

Os vencedores da quarta ro-
dada foram Alberto Otazú (Gra-
duados), Graziele Gonçalves
(Graduadas Feminina), Marco
Verga (Sênior), Raquel Ribeiro
(Novatas Feminina), André Alves
dos Reis e João Paulo Muraro
(Novatos Masculino), Elisa Tupi-
na e Rita Sanches (Estreantes Fe-
minina), Robin Drogat e Frederi-
co Lima (Estreantes Masculino).

Após quatro etapas realiza-
das, os líderes (extra-oficial) do

campeonato são Alberto Otazú
(Graduados), Eduardo Abrantes
(Sênior), Evelyn Saizaki (Gradu-
ados Feminina), Raquel Ribeiro
(Novatas Feminina), Carolina
Fernandes (Estreantes Femini-
na), Kleber Bragato (Novatos
Masculino) e Henrique Dantas
(Estreantes Masculino).

A partir desta etapa o SM Kart
Competition passou a arrecadar
alimentos não perecíveis em prol
da Fundação Comunidade da
Graça e Asmap.

A quinta etapa do campeona-
to SM Kart Competition será no
dia 14 de agosto, novamente no
Kartódromo de Interlagos. Tam-
bém foram sorteados entre os
concorrentes quase 80 brindes
fornecidos pelos apoiadores.

Confira os três primeiros
colocados da quarta etapa em

cada prova:
Novatas Feminina: 1) Raquel

Ribeiro; 2) Fernanda da Silva Ra-

miro; 3) Damicele Gervatauskas.
Graduadas Feminina: 1) Gra-

ziele Gonçalves; 2) Evelyn Sai-

zaki; 3) Karina Santos.
Estreantes Feminina – 1ª ba-

teria: 1) Elisa Tupina; 2) Priscila
Raposo; 3) Ana Paula Fernandes.

Estreantes Feminina – 2ª ba-
teria: 1) Rita Sanches; 2) Cintia
Fernandes; 3) Mirela Sarzi.

Estreantes Masculino – 1ª
bateria: 1) Robin Drogat; 2) Hen-
rique Dantas; 3) Caio Pacini.

Estreantes Masculino – 2ª
bateria: 1) Frederico Celso Lima;
2) Renato Bruno Beni; 3) Hum-
berto Torquato de Souza.

Graduados: 1) Alberto Cesar
Otazú; 2) Jorge Alberto Sobrinho;
3) João Gabriel Gregório.

Novatos Masculino – 1ª bate-
ria: 1) André Alves dos Reis; 2)
André Sgarbi Lolo; 3) Fernando
Coelho.

Novatos Masculino – 2ª ba-
teria: 1) João Paulo Muraro; 2)

Odilon Marlon; 3) Ciro Albare-
li.

Sênior: 1) Marco Antonio
Verga; 2) Peterson Rodrigues; 3)
Eduardo Abrantes.

O SM Kart Competition tem
apoio de AKSP, Albarelli, Alpie
Escola de Pilotagem, Alvorada,
Bar Lounge 97, Box4cars, Cen-
toeonze Design, Directa Imóveis,
Divando com Andy Fanni, DKR
Luvas, Dra Deise Mitaki, Floricul-
tura Jardim dos Amores, Gozi,
Grakar, Gym Free, HarderThan,
Integrittà Farmácia de Manipula-
ção, Karlinha Bolos, KGV Race
Tracks, Loba Eventos, Meg Star
Speedwear, Padaria Karol 97, Pau-
listânia Larger Puro Malte, PFox
Informática, School Fighter, SM
Renovadora de Veículos, Surah
Korean Cuisine, TriploNet, WJS
Secret, Zio Vito Pizza & Pasta.
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Primeiro campeão olímpi-
co no surfe, o brasileiro Ítalo
Ferreira completou uma jorna-
da incrível na modalidade, des-
de que começou a surfar na
tampa de isopor do pai no Rio
Grande do Norte até a conquis-
ta da medalha de ouro nos Jo-
gos de Tóquio.

O atleta de 27 anos se inte-
ressou pelo surfe pequeno, na
cidade litorânea de Baía For-
mosa (RN), onde cresceu, co-
meçando a pegar ondas na tam-
pa de isopor do pai pescador e
progredindo para pranchas em-
prestadas de seus primos antes
de ser descoberto aos 12 anos.

Ele derrotou o japonês Ka-
noa Igarashi na terça-feira (27),
em evento transmitido no mun-
do todo, para se tornar o pri-
meiro campeão olímpico do
surfe, modalidade que fez em
Tóquio sua estreia em Jogos
Olímpicos. Quando a sirene
soou para sinalizar o fim da
competição, ele apontou para o
céu, completando uma incrível
jornada desde sua humilde ci-
dade natal de cerca de 10
mil habitantes.

“Acho que tenho uma gran-
de história. Comecei a surfar
em uma tampa de isopor. De-
pois disso, tive minha primeira
prancha e venci meu primeiro
campeonato. Tenho muita pai-

TÓQUIO 2020TÓQUIO 2020TÓQUIO 2020TÓQUIO 2020TÓQUIO 2020

Da tampa de isopor
ao ouro olímpico,
a longa jornada de

Ítalo Ferreira
Nascido em Baia Formosa (RN), surfista reinou na Praia
de Tsurigasaki
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xão pelo esporte e comecei
para fazer história”, disse Íta-
lo Ferreira em entrevista co-
letiva.

O brasileiro ganhou duas
etapas no Mundial de juniores
em 2011, antes de vencer o
Campeonato Brasileiro e se
classificar para o Campeonato
Mundial pela primeira vez em
2014. Em 2019, sagrou-se
campeão da World Surf Lea-
gue (WSL), o maior campeo-
nato mundial de surfe.

“Fico muito orgulhoso de
ter crescido em lugar onde tive
ótimas pessoas comigo, todas
as pessoas me deram muito
apoio para estar aqui, acredi-
taram em mim e isso me aju-
dou e me motivou muito”,
acrescentou.

Ítalo Ferreira abriu cami-
nho nas ondas da Praia de Sur-
fe de Tsurigasaki com um es-
tilo agressivo e impressionan-
do os juízes ao longo de três
dias de competição.

Quando a escuridão já to-
mava a praia, ele foi questiona-
do se tinha uma mensagem para
os fãs de esportes assistindo ao
surfe pela primeira vez.

“Só quero dizer - o surfe
pode mudar sua vida”, sorriu
Ítalo, com a medalha de ouro
olímpica brilhando em seu
pescoço.

Seleção feminina vence República
Dominicana e consegue segunda vitória

Com 26 pontos da ponteira Fê Garay, brasileiras passaram pelas dominicanas por 3 sets a 2, na Ariake Arena

Carol Gattaz completou 40 anos nesta terça-feira

A seleção brasileira femini-
na de vôlei conseguiu a segunda
vitória nos Jogos de Tóquio. Em
uma partida emocionante, o Bra-
sil venceu a República Domini-
cana por 3 sets a 2 (22/25, 25/

17, 25/13, 23/25 e 15/12), na
Ariake Arena, no Japão. A parti-
da foi válida pelo grupo A da
competição. Na estreia, o time
do treinador José Roberto Gui-
marães superou a Coreia do Sul

por 3 sets a 0.
A ponteira Fernanda Garay

teve grande atuação e foi a mai-
or pontuadora do confronto,
com 26 pontos. A ponteira Gabi
também se destacou, com 20
pontos. Pelo lado da República
Dominicana, destaque para a
oposta Brayelin Martinez, com
24 pontos.

Ao final do confronto, a cen-
tral Carol Gattaz, que completou
40 anos nesta terça-feira, co-
mentou sobre a vitória do Brasil
no tie-break contra a República
Dominicana.

“Tudo que estou vivendo tem
sido maravilhoso. Completar 40
anos disputando um Jogos Olím-
picos é um grande presente de
Deus. A partida de hoje foi mui-
to difícil. A República Domini-
cana tem um bloqueio pesado e
jogou muito bem. Fico feliz que
conseguimos a vitória, foi uma

grande partida e vamos crescen-
do na competição. Temos que
pensar em um jogo de cada vez”,
disse Carol Gattaz.

A oposta Rosamaria, que entrou
bem nas inversões, também fez uma
análise da vitória do Brasil.

“Foi um jogo muito duro. A
República Dominicana defendeu,
passou bem e estava difícil de virar
bola. Fico feliz que o time foi resi-
liente e cresceu nos momentos de
dificuldade para fechar a partida”,
afirmou Rosamaria.

O Brasil terá como próximo
adversário nos Jogos de Tóquio
o Japão. O time verde e amarelo
duelará com as japonesas a às
7h40 desta quinta-feira (29).

Na última edição dos Jogos,
no Rio, em 2016, a seleção fe-
minina ficou em quinto lugar. O
Brasil tem dois ouros e dois
bronzes no feminino nos Jogos
Olímpicos.
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Vôlei de praia movimenta
a madrugada brasileira

Bruno e Evandro
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Duas duplas brasileiras en-
traram em quadra na madrugada
de terça-feira (27) em horário
do Brasil. No Japão, a tarde foi
de resultado negativo para Ali-
son e Álvaro Filho, que entraram
em quadra primeiro e acabaram
superados pelo time dos Esta-
dos Unidos, Lucena e Dalhaus-
ser. O jogo foi disputado, defi-
nido apenas no set desempate,
quando os norte-americanos fe-
charam por 2 a 1, com equili-
bradas parciais de 24/22, 19/21
e 15/13. Depois foi a vez de
Evandro e Bruno Schmidt entra-
rem em ação, desta vez com vi-
tória verde e amarela sobre Abi-
cha e Elgraoui, do Marrocos, por
2 sets a xx (21/14,

No jogo de estreia, Alison e
Álvaro Filho haviam vencido os
argentinos Azaad e Capogrosso
por 2 sets a 0 (21/16 e 21/17)
e, nesta tarde no Japão, não ob-
tiveram o mesmo sucesso. Após
a partida, o campeão olímpico,
Alison, falou sobre a dificulda-
de que seu time tem nesta edi-
ção do maior evento esportivo
do planeta.

“Nossa chave é da morte e
não escondemos isso de nin-
guém. Isso está fazendo com

que o nosso time saia da zona
de conforto. No alto nível, de-
talhes fazem total diferença e
foi assim no primeiro set. No
segundo, mantivemos a tran-
quilidade e no tie break não co-
meçamos muito bem e mesmo
assim encostamos.  Mas,
Olimpíada é isso aí. São os 24
melhores times do mundo”,
destacou Alison.

Mesmo com o resultado
negativo, o atleta já estava com
o foco voltado para o próximo
compromisso. “Nossa virada

de bola não funcionou e volei-
bol de praia é isso. Nos des-
concentramos e isso não pode
acontecer no alto nível. Agora
é descansar, estudar e vir com
tudo para o próximo jogo”,
complementou Alison.

Álvaro Filho fez coro com
seu parceiro. “Em muitos mo-
mentos marcamos muito bem o
time deles, porém nossa virada
de bola não funcionou, em es-
pecial no final do primeiro set
e começo do tie break. Mas, foi
um jogo de detalhe, sempre

com dois pontos de diferença em
todos os sets. Agora é esfriar a
cabeça e olhar para frente”, dis-
se Alvinho.

No próximo compromisso
em Tóquio, Alison e Álvaro Fi-
lho terão os holandeses Brou-
wer e Meeuwsen como adversá-
rios na próxima quinta-feira
(29). O duelo será às 10h, com
transmissão do SporTV.

Na sequência, Evandro e
Bruno enfrentaram o time do
Marrocos, Abicha/Elgraoui, e
não deram chances ao adversá-
rio. A dupla do Brasil mostrou
que vem atravessando um bom
momento e venceu por 2 sets a
0 (21/14 e 21/16). Evandro des-
tacou o valor desse resultado
positivo.

“Hoje (terça-feira) conse-
guimos um bom resultado. Foi
importante conquistar nossa vi-
tória contra uma dupla que não
conhecíamos muito bem, que
não compete no Circuito Mun-
dial. Além disso, é importante
chegar no último jogo dispu-
tando para ficar em primeiro
do grupo. Nosso time está em
uma crescente muito grande e
vamos seguir com tudo”, con-
cluiu Evandro.


