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Receita abre consulta ao quarto
lote de restituição do IR 2021

Anvisa diz que reação indesejada
a vacinas precisa ser comunicada
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Novo mandato de Augusto Aras na
PGR é aprovado pela CCJ do Senado
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Caixa termina de depositar
lucro do FGTS
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,26
Venda:       5,26

Turismo
Compra:   5,17
Venda:       5,42

Compra:   6,18
Venda:       6,18

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

34º C

18º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Le Mans 24H: Derani
celebra chance de brigar

pelo pódio até o final com
novo carro da Glickenhaus

O brasileiro Pipo Derani
conquistou um grande resulta-
do no domingo em sua sexta
participação na lendária 24
Horas de Le Mans. O piloto foi
o quarto colocado no geral na
nova categoria de hipercarros.

Pilotando pela equipe
Glickenhaus Racing, a bordo
do Glickenhaus 007 LMH,
Derani completou vários ex-
celentes stints, aumentando

sua reputação como um dos
pilotos mais rápidos e con-
sistentes do endurance
mundial.

Ao lado de Franck Mail-
leux e Olivier Pla, Derani
contribuiu significantemente
para o acerto geral do carro
#708 da Glickenhaus, que fez
sua estreia na 89ª edição da
maior prova de endurance do
mundo.                      Página 8

Kart: Brasileiro de Rotax
 e de Endurance têm data

mantida para outubro

Brasileiro de Endurance será novidade em Itu
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As mudanças que aconte-
ceram ao longo deste ano no
calendário do kartismo naci-
onal, ainda decorrentes da
pandemia do coronavírus, im-
possibilitaram que a Confe-
deração Brasileira de Auto-
mobilismo (CBA) e a Comis-
são Nacional de Kart (CNK)
alterassem a data das dispu-
tas do Campeonato Brasilei-
ro de Rotax e Campeonato
Brasileiro de Kart Endurance.

Desta forma, os eventos
serão mantidos no dia 9 de
outubro no kartódromo Are-
na de Itu, no interior de São
Paulo.                        Página 8

Melo e Kubot confirmam
favoritismo e estão nas quartas

de final em Winston-Salem
A dupla Marcelo Melo e

Lukasz Kubot confirmou seu fa-
voritismo e estreou com vitória
no ATP 250 de Winston-Salem.
Na noite de segunda-feira (23),
os cabeças de chave número 1
derrotaram o indiano Siddanth
Banthia e o norte-americano
Matthew Thomson por 2 sets a
0, parciais de 6/2 e 6/4, em
1h04min, avançando para as quar-
tas de final. O mineiro e o polo-
nês são os atuais campeões do
torneio, disputado no Wake Fo-
rest Tennis Complex, na Caroli-
na do Norte (EUA).      Página 8
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Estreia  tranquila nos Estados Unidos

Volta Ciclística Internacional
do Grande ABC 2021

receberá inscrições até 9
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22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC

A 22ª Volta Ciclística Inter-
nacional do Grande ABC será
atração no dia 12 de setembro,
reunindo o que há melhor no es-
porte na atualidade em um circui-
to/arena montado na Avenida Pre-
feito Valdírio Prisco, em Ribei-
rão Pires. O evento reunirá ci-

clistas de diferentes categori-
as, sendo que a Elite, Sub 23 e
Open Master, todas do mascu-
lino, percorrerão 112 km, sen-
do 85 pelos municípios da re-
gião e mais dez voltas no cir-
cuito de 2,7 km chegada na are-
na do evento.              Página 8

Taliban diz
esperar fim da

retirada de
estrangeiros
até o dia 31
O Taliban espera que as re-

tiradas de estrangeiros de Ca-
bul terminem até o final do
mês, disse o principal porta-
voz do grupo islâmico, Za-
bihullah Mujahid, na terça-fei-
ra (24), exortando os afegãos
a ficarem para ajudar a recons-
truir o país.

Segundo Mujahid, o movi-
mento não concordou com
uma prorrogação do prazo fi-
nal de 31 de agosto, que disse
ter sido combinado com os
Estados Unidos para sua saída
do Afeganistão, e que o grupo
quer que todas as partidas
ocorram até esta data.

“A prorrogação foi unilate-
ral do lado dos Estados Uni-
dos”, afirmou o porta-voz, apa-
rentemente se referindo a um
comentário do presidente nor-
te-americano, Joe Biden, que
disse na semana passada que as
tropas de seu país poderiam fi-
car depois de 31 de agosto.

“Foi uma violação do acordo.
Queremos que eles retirem to-
dos os cidadãos estrangeiros até
31 de agosto”, disse Mujahid, de
acordo com um tradutor. “E não
somos favoráveis a deixar que
afegãos partam”, acrescentou.

Ainda na terça-feira, uma
autoridade dos Estados Unidos
disse que Biden aceitou uma
recomendação do Pentágono
de retirar os soldados do Afe-
ganistão até o fim do mês, mas
que a decisão depende de o Ta-
liban cooperar com os EUA na
finalização das retiradas.

Não ficou claro se o comen-
tário do porta-voz do Taliban in-
dicou que haveria uma proibição
formal à saída de afegãos do país.
Ele disse que as multidões que
se aglomeram diante do aero-
porto podem ir para casa e que
sua segurança está garantida, e
pediu aos EUA que não incenti-
vem afegãos instruídos e treina-
dos a deixarem sua terra natal.

Ele também negou que pa-
trulhas do Taliban estejam pro-
curando alvos de represálias de
porta em porta, dizendo: “Es-
quecemos tudo no passado.”
(Agencia Brasil)
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Cerca de 88,6 milhões de tra-
balhadores receberam o rateio
do lucro do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) em
2020. A Caixa Econômica Fede-
ral informou na terça-feira (24)
ter concluído os depósitos nas
contas vinculadas.

No último dia 17, o Conse-

lho Curador do FGTS decidiu dis-
tribuir aos trabalhadores R$
8,129 bilhões decorrentes do
lucro líquido do fundo no ano
passado. O montante equivale a
96% do ganho de R$ 8,467 bi-
lhões obtido pelo FGTS em
2020. O depósito estava previs-
to para ocorrer até o fim do mês,

mas foi concluído uma semana
antes do prazo.

O valor de referência corres-
ponde ao saldo de cada conta em
31 de dezembro de 2020. Quem
tiver mais de uma conta recebe-
rá o crédito em todas elas, res-
peitando a proporcionalidade do
saldo.                              Página 3

O atual procurador-geral
da República, Augusto Aras,
teve seu nome aprovado para
um novo mandato pela Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça do Senado ( CCJ). O pla-
car foi de 21 votos a favor e
6 contra.

Augusto Aras passou por
uma sabatina que durou horas
e agora, após aprovação pela
CCJ, o nome de Aras também
será submetido ao plenário do
Senado, onde, para ser apro-
vado, terá que alcançar a apro-
vação da maioria simples, ou

seja, 41 dos 81 senadores. A
votação é secreta. Se confir-
mado para um novo mandato,
Augusto Aras ficará no cargo
até 2023.

Uso de máscaras
Na parte final da sabatina,

Augusto Aras, disse que o uso
de máscaras de proteção é
“obrigatório” e “crucial” para
evitar a disseminação do novo
coronavírus, mas que a não uti-
lização do acessório em espa-
ços públicos fechados não deve
ser criminalizada.       Página 4
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Estudo pode impulsionar
desenvolvimento de vacinas e

tratamentos para malária

Pesquisa da FGV aponta
melhora no clima econômico

da América Latina

Mais de 5 mil indígenas
criticam votação do marco

temporal no STF
Sobrevivência. Este é o foco

do Acampamento Terra Livre,
montado até sábado (28), em
Brasília.

Mais de 5,5 mil indígenas
participam do acampamento e
outras delegações ainda estão
a caminho. A programação
conta com várias ações todos
os dias, como plenárias e dis-
cussões sobre território, pro-
dução sustentável, direitos e
outros assuntos.

O evento é realizado na se-
mana em que o Supremo Tribu-
nal Federal deve retomar o jul-
gamento do marco temporal para
demarcação de terras indígenas.
A sessão está marcada para esta
quarta-feira (25).

A tese é que a demarcação
deve ser feita somente se o povo
que reivindica a terra a ocupava
no dia 5 de outubro de 1988,
quando a Constituição Federal
foi promulgada.             Página 4
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O programa Elabora da Fun-
dação Paulistana, vinculada à
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Traba-
lho e Turismo, já beneficiou
mais de 10 mil munícipes. O
Elabora é mais uma ferramenta
para recolocação dos cidadãos
no mercado de trabalho, pois é
uma oficina com duração de três
horas, em que os participantes
aprendem na prática a construir
e deixar mais interessantes seus
currículos, além de receberem
dicas e instruções para terem
melhor desempenho em proces-
sos seletivos.

“Nos atendimentos das uni-
dades do Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo
(Cate), que encaminha os muní-
cipes para os processos seleti-
vos, a Prefeitura percebeu que
muitas pessoas passavam por di-
ficuldades ao montar um currí-

culo e tinham dúvidas de como
se apresentar em uma entrevis-
ta. Há dois anos as oficinas Ela-
bora vieram para mostrar a es-
ses munícipes o potencial que
eles têm”, afirma a secretária
municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo,
Aline Cardoso. “Em um merca-
do de trabalho cada vez mais con-
corrido, saber montar um currí-
culo e fazer um bom marketing
pessoal nas entrevistas de em-
prego é um diferencial. Muitas
pessoas não sabem as habilida-
des que têm e acabam perdendo
oportunidades. O Elabora é
como uma mola, que impulsio-
na para o sucesso”, destaca.

Presencial e on-line
O Elabora é composto por

duas oficinas intituladas: “Habi-
lidades e Comunicação para o
Sucesso Profissional” e “Currí-

culo e Processo Seletivo” as
quais trabalham aspectos técni-
cos e emocionais ligados ao re-
lacionamento e interação entre
as pessoas no ambiente de tra-
balho, além de ser uma injeção
de autoestima ao proporcionar
ao aluno descobrir e desenvol-
ver seu potencial. No conteúdo
das oficinas são apresentadas
ferramentas que permitem ao
cidadão ser o melhor profissio-
nal que ele poderia ser e, por sua
vez, aumentar suas chances de
conquistar a tão sonhada vaga de
trabalho.

Durante a pandemia, o Ela-
bora ganhou uma versão on-line,
com conteúdo adaptado para du-
ração de 2 horas, o que tem propor-
cionado um alcance maior de pú-
blico. Essas oficinas ao vivo acon-
tecem às quintas-feiras no Portal
Cate. Os interessados só precisam
fazer o cadastro e assistir.

Na versão presencial, conhe-
cida como Itinerante, o Elabora
percorre todas as regiões do
município de São Paulo, reali-
zando as oficinas em espaços de
parceiros, tanto da administra-
ção pública, quanto da socieda-
de civil, como associações de
moradores, escolas e ONGs.

“O Elabora, sem dúvidas, é

um dos grandes projetos da Fun-
dação Paulistana. Não é à toa que
mais de 10 mil munícipes já fo-
ram beneficiados, e esses núme-
ros vêm crescendo, principal-
mente devido às transforma-
ções da economia pós-pande-
mia que têm acirrado as dis-
putas por vagas no mercado de
trabalho, impondo novos desa-
fios aos profissionais. Levar
conhecimento às pessoas que
mais precisam é reduzir as dis-
tâncias sociais”, diz a direto-
ra geral da Fundação Paulista-
na, Maria Eugenia Ruiz. “Ao
fazer os nossos cursos, os mu-
nícipes saem preparados para
as entrevistas e também para
empreender. A Prefeitura enten-
de a importância de se pensar no
futuro do trabalho e nos traba-
lhos do futuro”, afirma.

Empregabilidade e auto-
estima

 O jovem Christian Alexsan-
der Kaufman, de 32 anos, é uma
dos mais de 10 mil que passa-
ram pelas oficinas do Elabora
nesses dois anos do projeto. E
foi justamente essa oficina que
o ajudou a conquistar a vaga de
auxiliar de planejamento na AeC,
empresa de contact center.

“Eu estava desempregado há
mais de um ano e morando de
favor na casa de parentes e du-
rante um atendimento no CRAS
Campo Limpo recebi, junto com
uma cesta-básica, um panfleto
que falava da oficina Elabora”,
conta o jovem.

 “Eu participava de processos
seletivos antes de fazer a ofici-
na e não avançava nas etapas de
contratação, mas depois da ofi-
cina passei a observar as outras
pessoas nos processos seleti-
vos, treinei antes das entrevistas
e, em fevereiro, um mês depois,
da oficina, conquistei uma vaga.
Às vezes as portas só abrem na
última chave. Eu sinto que foi
assim comigo! E um detalhe que
fez a diferença foi exatamente a
oficina do Elabora a que assis-
ti”, finaliza.

Sobre a Fundação Paulis-
tana

A Fundação Paulistana de
Educação Tecnologia e Cultura,
vinculada à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Turismo, da Pre-
feitura de São Paulo é respon-
sável pela gestão da Escola Mu-
nicipal de Educação Profissio-
nal e Saúde Pública Profº Maki-

guti e do Centro de Formação
Cultural Cidade Tiradentes.

A entidade oferece ações de
qualificação profissional e em-
preendedora, de forma presen-
cial e à distância em setores es-
tratégicos para o município. Já
qualificou e atendeu mais de 100
mil cidadãos ao longo de seus 17
de existência.

Atualmente, a Fundação ofe-
rece cursos de Análises Clínicas,
Gestão em Saúde, Farmácia,
Cuidados de Idosos, Hemotera-
pia e Saúde Bucal, na Escola
Makiguti, além de qualificação
profissionalizante com cursos
como moda e costura, formação
em tecnologia, habilidades para
gestão e empreendedorismo, tra-
balho no varejo, assistente admi-
nistrativo, assistente de RH, as-
sistente financeiro, assistente de
logística, elétrica de baixa ten-
são, manutenção de transportes
sustentáveis, produção de ali-
mentos, jardinagem, aquaponia,
ressignificação de resíduos só-
lidos e gastronomia.

Serviço
Elabora on-line
Todas as quintas-feiras, 18h
Inscrições:
 www.cate.prefeitura.sp.gov.br

Estudo pode impulsionar
desenvolvimento de vacinas e

tratamentos para malária
Uma pesquisa conduzida na

London School of Hygiene &
Tropical Medicine (Inglaterra),
em parceria com pesquisadores
do Instituto de Ciências Biomé-
dicas da Universidade de São
Paulo (ICB-USP), pode auxiliar
na busca de vacinas e novos tra-
tamentos para a malária vivax,
responsável por 80% dos casos
da doença no Brasil.

A partir do sequenciamento
genético de mais de 500 amos-
tras do protozoário Plasmodium
vivax de 25 regiões endêmicas,
principalmente de países do sul da
Ásia e da África Oriental, os cien-
tistas identificaram variações ge-
néticas e uma série de mutações
que aumentam a infectividade e a
resistência do parasita aos medi-
camentos antimaláricos. Os resul-
tados foram publicados na revista
Nature Communications.

O estudo indica que os iso-
lados sequenciados do sul da
Ásia se comportam como uma
subpopulação de parasita distin-

ta de outras partes do mundo,
apenas compartilhando algumas
características com genomas de
parasitas da África Oriental e do
Sudeste Asiático. Além disso,
também foram observados sinais
de seleção positiva associados à
resistência a drogas.

“A estrutura populacional
dessa espécie está diretamente
relacionada ao desenvolvimento
de imunidade ao parasita e a ma-
neira como ele se propaga em
uma determinada região. O cons-
tante surgimento de novas mu-
tações é responsável pelo au-
mento da resistência aos atuais
antimaláricos, agravando ainda
mais a situação de controle da
doença”, explica o professor
Cláudio Marinho, um dos coor-
denadores do estudo e chefe do
Laboratório de Imunoparasito-
logia Experimental do ICB-USP.

A pesquisadora Jamille Dom-
browski, pós-doutoranda e bol-
sista da FAPESP, participou dire-
tamente dos ensaios em Londres.

Em entrevista à Assessoria
de Comunicação do ICB-USP,
ela destaca a importância de se
combater a malária vivax, da
mesma forma que a falciparum,
tipo mais grave da doença: “Nos
últimos anos, temos visto uma
queda no número de casos de in-
fecção por P. falciparum, por con-
ta da maior atenção ao combate
desse parasita, mas um aumento
dos casos de P. vivax. Em diver-
sos países, principalmente onde o
P. vivax é resistente à cloroquina,
regimes de tratamento utilizando
artemisinina já são comumente
utilizados. Isso é muito preocu-
pante, visto que é o fármaco mais
potente contra a doença”.

Malária na gestação
O laboratório de Marinho

estuda os efeitos da malária vi-
vax em gestantes no Acre, onde
a doença é endêmica, e colabo-
rou para a pesquisa do London
School of Hygiene & Tropical
Medicine com amostras de san-

gue de grávidas infectadas.
“É importante que se tenha

amostras de diferentes regiões
para comparação. Essa análise
global fornece um avanço na
nossa compreensão sobre a an-
cestralidade e a composição ge-
nômica de P. vivax ao redor do
mundo. Além disso, permite
monitorar o efeito exercido pe-
los programas de erradicação da
doença sobre as populações de
parasitas”, explica Dombrowski.

O trabalho está em fase de
conclusão e tem financiamento
da FAPESP. Dombrowski afirma
estar otimista com os resulta-
dos. “O estudo da malária é bas-
tante complexo e as gestantes
precisam de uma atenção espe-
cial. O melhor entendimento
sobre a genética do P. vivax nes-
sa população é mais uma ferra-
menta para que possamos com-
bater a doença e, assim, criar-
mos melhores estratégias para
reduzir o impacto tanto na mãe
como no bebê.”

Setur-SP marca presença na Feira das Feiras
Criativas no Memorial da América Latina

A Secretaria de Turismo e
Viagens do Estado de São Paulo
(Setur-SP) participou da Feira
das Feiras Criativas – mais um
dos eventos-modelo de retoma-
da da economia paulista promo-
vidos pelo Governo do Estado.

A feira aconteceu no último
fim de semana (21 e 22) na área
externa da marquise do Memo-
rial da América Latina. O even-
to reuniu 16 feiras paulistanas
em uma só e os mais de 100

expositores receberam cerca
de dois mil visitantes durante
os dois dias.

A Secretaria levou para seu
estande de 64 m² algumas regi-
ões turísticas e roteiros do es-
tado. Participaram as Regiões
Turísticas Histórias e Aventuras,
Roteiro dos Bandeirantes/Rota
dos Vinhos, Lagamar e Litoral
Norte, roteiro Rota da Liberda-
de, da região do Vale do Paraíba.
A capital São Paulo também es-

teve presente no estande com o
programa de artesanato Mãos e
Mentes Paulistanas.

Este é o segundo evento-
modelo do Plano São Paulo e, a
exemplo da Exporetomada, se-
guiu rígidos protocolos de se-
gurança monitorados pelo
Centro de Contingência da Co-
vid-19 em São Paulo. Todos os
participantes foram submeti-
dos a testes RT-PCR – um dos
mais confiáveis para a detec-

ção da Covid-19 – devendo
apresentar resultado negativo
para ingresso na feira.

Além das testagens, o uso
de máscaras era obrigatório e
todos os estandes respeitaram
o distanciamento social. Para
evitar aglomerações, o evento
contou com acesso controlado
de visitantes por meio de in-
gressos vendidos antecipada-
mente pela internet e entrada
com hora marcada.

Festival de Música Instrumental do interior
paulista realiza sua 2º edição on-line

O maior Festival de Música
Instrumental do interior paulis-
ta chega em sua sétima edição.
Realizado pela Prefeitura Muni-
cipal de Araçatuba, Prefeitura
Municipal de Taubaté, Poiesis,
Oficinas Culturais, Secretaria de
Cultura e Economia Criativa,
Governo do Estado de São Pau-
lo, o MIA é ponto de encontro
entre sonoridades, bagagens, re-
pertórios e ideias.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o festival é transmitido por
meio das plataformas virtuais. O
público pode assistir à progra-
mação gratuitamente, que acon-
tece de quinta-feira a domingo
ao longo de duas semanas, entre
os dias 9 e 19 de setembro.

Em 2021, a curadoria é de
Ana Morena, Letieres Leite e
Louise Wooley, que construíram
a programação com um olhar
que equilibra o fazer artístico, a
diversidade da música instru-
mental e o resgate social: “A pro-
gramação que vai desde encon-
tros musicais entre músicos que
muitas vezes nem se conhecem,
até os papos e discussões de pen-
samento sobre o setor, teve
como objetivo dar visibilidade a
uma música instrumental pouco
óbvia e incrivelmente talentosa.
Uma música instrumental que
muitas vezes não está nos gran-
des centros e é fundamental na
mudança social e estética onde
são realizadas no Brasil profun-

do. Procuramos juntar a música
orquestrada, o digital moderno
e o ancestral, lembrando que a
ancestralidade do Brasil passa
por uma cenário diverso e plu-
ral. Evidenciar essa música ins-
trumental feita por mulheres,
pessoas pretas, LGBTQIA+, vin-
das de várias regiões do país e
de várias estéticas foi um desa-
fio e um deleite”, afirmam os
curadores da edição.

Com foco na formação, na
troca e na interação, o Festival
traça um panorama da música
instrumental brasileira e reflete
sobre seus lugares, mercados e
caminhos, por meio do diálogo
com diversos nomes, olhares,
linguagens, gêneros e estilos,

transitando entre jazz, erudito,
popular, eletrônico, experimen-
tal e improvisação livre.

Em 2021, o festival amplia
sua atuação no interior paulista
e passa a ser realizado em duas
extremidades do estado: Araçatu-
ba e Taubaté. A programação tem
como pressuposto o encontro e a
experimentação de possibilidades
de conexão entre diferentes con-
textos, geografias e gerações, tor-
nando as redes de Oficinas Cultu-
rais palco de um recorte da diver-
sidade da música instrumental
que acontece agora.

O evento pode ser acompa-
nhado pelos perfis do YouTu-
be e Instagram das Oficinas
Culturais.

CÂMARA (São Paulo)
O radialista Eli Correa (DEM ex-PFL) segue dominando o

rádio com seu programa no qual diz “oi gente”. Em função disso,
o comunicador entrevistou outro dia o prefeito Ricardo Nunes
(MDB), mostrando alegria de saber que tá na política pra apoiar
quem tá “cuidando de gente”

.
PREFEITURA (São Paulo)
Após 100 dias de governo como prefeito da cidade de São

Paulo, Ricardo Nunes (MDB) já tá construindo sua grande marca
pra sua gestão : ou “Cuidando de Gente” ou “Cuidando das Pesso-
as”, que é o que tem feito dia e noite desde 17 maio 2021, ao
lado da esposa e 1ª Dama Regina

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Seria muito importante o ex-deputado Camilo (coronel, ex-

comandante da PM e representante da corporação na Secretaria
da Segurança Pública do governo Doria (PSDB) sobre o afasta-
mento e possível punição do coronel Alexander, que quer milita-
res nas ruas no feriado de 7 setembro

.
GOVERNO (São Paulo)
O também jornalista João Doria (PSDB liberal de centro) tá

dizendo literalmente que o Lula (dono do PT) não vai procurá-lo.
“Lula cometeu roubo. Ele assaltou o dinheiro público do Brasil”.
Doria crê que em 2022 vai repetir as vitórias de 2016 (prefeitura
paulistana) e 2018 pro governo paulista

.
CONGRESSO (Brasil)
Ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-senador (Mi-

nas), o novamente deputado federal Aécio Neves (PSDB) não ‘as-
sina recibo’ pro governador paulista Doria (PSDB liberal de cen-
tro), por ser chamado de corrupto. Trabalha muito pela derrota
do Doria nas prévias Presidenciais 2022

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro sabe que os governadores que tão dizendo que-

rer se encontrar com ele pra selar uma trégua entre os Poderes
brasileiros só o fazem por medo de terem suas Polícias Milita-
res jogando contra eles nas eleições 2022. O Presidente come-
mora ter o mineiro Zema ao seu lado

.
PARTIDOS (Brasil)
Eike Batista (8ºex-brasileiro mais rico do mundo) diz que

pagou e tem como provar pros corruptos de ladrões de Pátria os
ex-Presidentes Lula (dono do PT) e Michel Temer (MDB), além
do senador Renan Calheiros (MDB), da deputada federal Gleise
(PT) e do deputado federal Rodrigo Maia (sem partido)

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Como estarão reagindo às acusações de serem corruptos e

ladrões de Pátria, feitas pelo ex-8º brasileiro mais rico do mun-
do - Eike Batista -  os ministros (Supremo) Lewandowski, Men-
des, Rosa, Toffoli e Fachin, uma vez que diz ter pago e ter como
provar e que por isso não tem medo de ser preso ?

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista e colunista de política. Publica sua

coluna na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet
desde 1993,  cesarneto.com  se tornou referência. Recebeu Me-
dalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e Colar de Honra
ao Mérito (Assembleia do Estado de São Paulo)

.
Twitter  @cesarnetoreal
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Alta comissária da ONU
quer que ações dos talibãs

sejam vigiadas
Diante da execução de civis no Afeganistão, sob o poder do

movimento Talibã e as restrições aos direitos das mulheres, a
alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos
defende a criação de um mecanismo da ONU para acompanhar
de perto a situação no país. A União Europeia anunciou o aumen-
to da ajuda humanitária.

Michelle Bachelet considera urgente vigiar as ações dos tali-
bãs no Afeganistão. A alta comissária confirmou na terça-feira (24)
em Genebra que já há relatórios credíveis que apontam para civis e
soldados executados pelo grupo fundamentalista islâmico.

Também ouvido em Genebra, o embaixador afegão nas Na-
ções Unidas, nomeado pelo governo deposto, denunciou que
milhões de pessoas vivem com medo sob o regime talibã e te-
mem pela própria vida.

O diplomata destaca que está em curso uma crise humanitá-
ria no Afeganistão e pede a criação de um amplo governo que
inclua todos os grupos étnicos do país e as mulheres.

União Europeia
A verba disponível para ação humanitária no Afeganistão vai pas-

sar dos 50 milhões para mais de 200 milhões de euros, anunciou a
presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Twitter.

O fluxo de dinheiro, no entanto, fica dependente do respeito pe-
los direitos humanos no país, principalmente das mulheres e crianças.

Uma reunião do G7 ocorre nesta terça-feira. Os líderes dos paí-
ses mais industrializados do mundo vão debater a relação futura com
o movimento talibã e o acolhimento de refugiados do Afeganistão.

Na terça-feira, o movimento talibã nomeou um novo minis-
tro das finanças para o país, que vai assumir também a pasta da
Administração Interna, de forma provisória. (Agencia Brasil)

Papa envia recursos financeiros
ao Haiti, Bangladesh e Vietnã

O papa Francisco enviou mais de 350 mil euros em fundos de
caridade à sua disposição pessoal como ajuda emergencial para o
Haiti, Bangladesh e Vietnã, informou o Vaticano na terça-feira (24).

O comunicado diz que 200 mil euros foram destinados ao
Haiti, para ajudar na recuperação de danos do terremoto de 14 de
agosto que matou mais de 2 mil pessoas.

Cerca de US$ 70 mil foram enviados a Bangladesh para con-
tinuar a recuperação dos estragos causados pelo Ciclone Yaas,
que deixou dezenas de milhares de desabrigados em maio. Cerca
de 100 mil euros seguiram para o Vietnã, onde o abastecimento
de alimentos foi prejudicado pela pandemia de covid-19.

O Vaticano afirmou que as quantias são contribuições iniciais
e serão administradas por meio de suas embaixadas nos países.

Grande parte do dinheiro de caridade à disposição do papa
vem de Peter’s Pence, um fundo para o qual os católicos podem
contribuir para causas gerais ou específicas.

O fundo subiu para 50 milhões de euros em 2020, de acordo
com demonstração financeira consolidada divulgada no mês pas-
sado. (Agencia Brasil)

Mais de 800 migrantes são
interceptados no Canal da

Mancha em um dia
Aumentam as travessias de migrantes no Canal da Mancha,

rumo à ilha britânica. No último sábado (21), mais de 800 pes-
soas cruzaram o estreito, entre a costa francesa e o Reino Uni-
do. Os serviços de fronteira falam de um número recorde de
migrantes num só dia. Entre novas políticas para desencorajar a
chegada de mais pessoas, estão os planos para receber refugia-
dos afegãos.

As 828 pessoas faziam a travessia em 30 pequenos barcos
quando as autoridades da Grã-Bretanha os interceptaram. Os ser-
viços franceses retiveram mais 193 migrantes que viajavam em
dez barcos, também rumo ao Reino Unido. No dia 12 de agosto,
mais 592 pessoas viram sua viagem interrompida.

Até agora, foram contabilizados 12.500 migrantes que fize-
ram a travessia, em 2021.

As autoridades atribuem o fato às redes de tráfico humano.
“Essas travessias perigosas de países seguros da União Europeia
são completamente desnecessárias, e estamos determinados a
combater as gangs criminosas que estão por trás delas”, afirmou
Dan O’Mahoney, comandante responsável pela ameaça clandes-
tina no Canal da Mancha, citado pela BBC.

Migrantes perto de Dover
Parcerias estão sendo desenvolvidas entre autoridades marí-

timas dos dois países para combater as “travessias perigosas”.
Os governos de Paris e Londres acertaram colocar mais pa-

trulhas nas praias francesas, assim como financiar ferramentas
tecnológicas para melhor vigilância e partilha de informação a
fim de detectar as redes criminosas.

Várias medidas são discutidas para desencorajar a chegada
de mais migrantes. O Projeto de Lei de Nacionalidade e Frontei-
ras, caso seja aprovado, penaliza quem entrar no Reino Unido
clandestinamente. Esses migrantes podem enfrentar pena de até
quatro anos de prisão.

Organizações não governamentais de apoio aos migrantes
pedem ao governo para criar rotas seguras e novas regras para
quem pede asilo.

Refugiados afegãos
Entre as políticas para conter as travessias de migrantes, está

o Programa de Realojamento para permitir que 5 mil afegãos
sejam recebidos no Reino Unido. A longo prazo, serão 20 mil.

Depois do processo de Realojamento de Pessoas Vulnerá-
veis da Síria, em que a Grã-Bretanha concordou em receber pelo
menos 20 mil pessoas, o novo contexto internacional em terras
afegãs traz para a ilha novos refugiados que estejam em perigo
devido ao regime talibã.

A prioridade são mulheres e crianças, assim como minorias
e pessoas perseguidas por professarem diferentes religiões.

Os intérpretes e famílias e outros ex-funcionários que traba-
lharam para o Reino Unido no Afeganistão já estão sendo realo-
jados em solo britânico. Até o final do ano, 5 mil pessoas serão
integradas ao programa. (Agencia Brasil)

O indicador que mede o cli-
ma econômico na América La-
tina, calculado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV) apresen-
tou recuperação no terceiro tri-
mestre e chegou ao maior pata-
mar desde o primeiro trimestre
de 2018. Para calcular o índice,
a fundação ouviu 149 especialis-
tas em economia de 15 países da
região.

A Sondagem da América La-
tina mostra que o Indicador de
Clima Econômico (ICE) subiu
de 81,2 pontos do segundo tri-
mestre para 99,7 pontos no ter-
ceiro. O patamar de 100 pontos
é considerado neutro, e somen-
te valores acima de 100 confi-
guram um clima favorável para
os negócios.

A recuperação do indicador
ocorreu na percepção da situa-
ção atual (ISA), que melhorou de
28,2 pontos para 59,1 pontos. A
melhora é atribuída ao cenário

internacional mais favorável e ao
avanço da imunização contra a
covid-19 na região, ainda que ir-
regular.

Já o indicador que mede as
expectativas dos especialistas
para o futuro (IE) teve recuo de
156 pontos para 150,6 pontos.
Nesse caso, a FGV cogita que o
movimento esteja associado a
incertezas sobre os efeitos das
novas cepas do SARS-CoV-2.

Entre os dez países pesqui-
sados, o Paraguai é o que apre-
senta a melhor avaliação do cli-
ma econômico, com 125,1 pon-
tos. Em seguida estão Brasil
(116,5), Chile (104,1) Peru
(102,0) e Colômbia (101,1). Os
demais países foram avaliados
pelos especialistas ouvidos pela
FGV com clima econômico des-
favorável. É o caso do México
(92,4), Uruguai (79,2), Equador
(77,9), Bolívia (73,2) e Argen-
tina (60,3).

A pesquisa elevou a previsão
de aumento do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos) do conjunto
dos países pesquisados em
2021. No segundo trimestre era
esperado um crescimento de
4,3%, enquanto que no terceiro
trimestre a previsão aumentou
para 5,4%. A pesquisa projeta
que Peru (9%), Chile (8%) e
Colômbia (6,4%) terão os mai-
ores crescimentos, e os demais
ficarão abaixo da média regio-
nal. Para o Brasil, a projeção é
de uma alta de 5,2% no PIB.

O estudo da FGV mostra que
problemas de desabastecimento
de insumos e/ou matérias pri-
mas estão afetando a economia
da América Latina de forma gra-
ve para um em cada quatro espe-
cialistas ouvidos. A pesquisa res-
salta que quanto maior e mais
diversificado é o parque produ-
tivo de um país, maior é a pro-

babilidade de haver impactos
desse desabastecimento.

No caso do Brasil, 46,2%
dos especialistas acreditam que
o país está sendo afetado de for-
ma grave e outros 46,2% res-
ponderam que os impactos são
moderados ou leves. Somente
7,7% afirmaram que a economia
brasileira não está enfrentando
esse tipo de problema.

Outro aspecto avaliado na
sondagem foi sobre quanto tem-
po deve durar o cenário de valo-
rização do preço das commodi-
ties, que impulsiona a economia
da região. Para 58,5% dos entre-
vistados, o cenário deve se pro-
longar por mais 12 meses, e
23% afirmam que ele deve se
encerrar já no fim de 2021. A
expectativa, portanto, é que não
se repita um superciclo de com-
modities como o da primeira
década do século 21. (Agencia
Brasil)

Caixa termina de depositar lucro do FGTS
Cerca de 88,6 milhões de tra-

balhadores receberam o rateio
do lucro do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) em
2020. A Caixa Econômica Fede-
ral informou na terça-feira (24)
ter concluído os depósitos nas
contas vinculadas.

No último dia 17, o Conse-
lho Curador do FGTS decidiu
distribuir aos trabalhadores R$
8,129 bilhões decorrentes do
lucro líquido do fundo no ano
passado. O montante equivale
a 96% do ganho de R$ 8,467
bilhões obtido pelo FGTS em
2020. O depósito estava pre-
visto para ocorrer até o fim do
mês, mas foi concluído uma
semana antes do prazo.

Cálculo
O valor de referência cor-

responde ao saldo de cada conta
em 31 de dezembro de 2020.
Quem tiver mais de uma conta
receberá o crédito em todas elas,
respeitando a proporcionalidade
do saldo.

Para saber a parcela do lu-
cro que será depositada, o tra-
balhador deve multiplicar o
saldo de cada conta em seu
nome em 31 de dezembro do
ano passado por 0,01863517.
Esse fator significa que, na
prática, a cada R$ 1 mil de sal-
do,  o  cot is ta  receberá R$
18,63. Quem tinha R$ 2 mil
terá crédito de R$ 37,27, com
o valor subindo para R$ 93,17
para quem tinha R$ 5 mil no fim
de 2020.

Na prática, a distribuição dos
lucros elevou para 4,92% a ren-
tabilidade do FGTS neste ano,

0,4 ponto percentual acima da
inflação oficial de 4,52% acu-
mulada pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) em 2020. Pela legisla-
ção, o FGTS rende 3% ao ano
mais a taxa referencial (TR).
Desde 2017, a TR está zerada.

Como consultar o saldo
O trabalhador tem dois

meios principais para verificar
o saldo do FGTS. O primeiro é
o aplicativo FGTS, disponível
para os telefones com sistema
Android e iOS. O segundo é a
consulta do extrato do fundo,
no site da Caixa.

Quem não puder fazer a con-
sulta pela internet deve ir a qual-
quer agência da Caixa pedir o
extrato no balcão de atendimen-
to. O banco também envia o ex-

trato do FGTS em papel a cada
dois meses, no endereço cadas-
trado. Quem mudou de residên-
cia deve procurar uma agência da
Caixa ou ligar para o número
0800-726-0101 e informar o
novo endereço.

Saques
O pagamento de parte dos

ganhos do FGTS não muda as
regras de saque. O dinheiro só
poderá ser retirado em condi-
ções especiais, como demis-
sões, compra da casa própria ou
doença grave. Quem aderiu ao
saque-aniversário pode retirar
uma parte do saldo até dois me-
ses após o mês de nascimento,
mas perde direito ao pagamento
integral do fundo no caso de de-
missão sem justa causa. (Agen-
cia Brasil)

Ipea revisa projeção de inflação
no ano para 7,1%

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) alterou
a projeção para a inflação deste
ano. O Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) foi re-
visto de 5,9% para 7,1%. Parte
da explicação para a mudança é
a expectativa de reajustes mais
acentuados para a gasolina e a
energia elétrica, que remete a
uma elevação da projeção de
preços monitorados de 9,5%
para 11%. Outra pressão vem
dos preços dos alimentos no
mercado internacional, que de-
vem fechar o ano acima do es-
perado anteriormente, em parti-
cular as proteínas animais. Esse
movimento eleva a projeção da
inflação dos alimentos de 5%
para 6,9%.

Os dados estão na Nota de
Conjuntura sobre Inflação com
informações até julho e a proje-
ção para 2021, divulgada na ter-
ça-feira (24).

“Boa parte dessa revisão
grande que a gente fez de IPCA
é por conta do que já aconteceu.
De fato, o IPCA recente surpre-
endeu negativamente. Quando a
gente fez a última previsão lá
atrás, não se esperava reajuste na
bandeira. A gente já estava em
bandeira nível 2, mas não espe-
rava ter esse reajuste na tarifa e
as commodities que continua-
ram crescendo ao longo dos
meses, então, boa parte dessa
revisão que a gente fez no IPCA
já está muito contratado do que
aconteceu”, explicou a autora do
estudo e pesquisadora do Grupo
de Conjuntura do Ipea, Maria
Andréia Lameiras, em entrevis-
ta à Agência Brasil.

Quanto ao mercado interna-
cional, é esperada a pressão vin-
da das matérias-primas, que
combinada com o aumento da
utilização da capacidade instala-
da na indústria e os estoques
abaixo do nível desejado, são
fatores para a manutenção de alta
nos preços dos bens industriais.
A projeção de inflação do seg-
mento subiu de 4,8% para 6,6%.
A aguardada retomada do setor
de serviços trouxe o avanço da
inflação desse segmento em rit-
mo maior que o esperado inici-

almente. A previsão, então, pas-
sou de 4% para 5%.

O Ipea destacou ainda a alta
de 4,76% apontada pelo IPCA
para o período de janeiro a ju-
lho, patamar acima do centro da
meta de inflação, de 3,75%.
Embora parte dessa pressão in-
flacionária ser esperada, diante
do represamento de reajustes em
2020, as altas consecutivas das
cotações das commodities no
mercado internacional e os
eventos climáticos adversos,
como a longa estiagem e a ocor-
rência de geadas em regiões de
produção agrícola, surpreende-
ram negativamente e desencade-
aram novos aumentos de preços
de alimentos e de energia.

INPC
A projeção para o Índice Na-

cional de Preços ao Consumidor
(INPC) em 2021 também foi
revista, e subiu de 5,1% para
6,4%. A Diretoria de Estudos e
Políticas Macroeconômicas do
Ipea entendeu que a alta da taxa
de inflação medida por esse in-
dicador, que atinge as famílias
que vivem nas áreas urbanas e
com salários que variam de um
a cinco salários mínimos, deve-
rá ser pressionada pelos preços
monitorados e dos alimentos,
com altas previstas de 10,5% e
7,9%, respectivamente. Anteri-
ormente, os percentuais proje-
tados eram de 9,2% e 5,2%, res-
pectivamente.

2022
Para o ano que vem, as pre-

visões levam em consideração
uma acomodação nos preços in-
ternacionais das commodities e
na baixa probabilidade de um fe-
nômeno climático adverso in-
tenso, como ocorreu este ano
com a falta de chuvas e geadas.

Se confirmando as previ-
sões, a pressão sobre alimentos,
combustíveis e energia elétrica
seria menor. As projeções con-
tam ainda com uma retomada
mais forte do mercado de traba-
lho e os seus efeitos positivos
sobre a demanda. Além disso, a
sinalização de permanência da
trajetória de alta de juros pode

contribuir para reduzir as varia-
ções de preços de bens e servi-
ços. Foi com este cenário que o
Ipea projetou o IPCA em 4,1%
e 3,9% para o INPC.

O Ipea acrescenta, no entan-
to, que os riscos à inflação em
2022 seguem associados aos
preços das commodities e à taxa
de câmbio. De acordo com Ma-
ria Andréia Lameiras, para os
próximos meses e para 2022,
apesar da pressão sobre a infla-
ção possa ser menor do que se
verificou até julho, há uma pre-
ocupação com os preços livres,
como bens industriais e servi-
ços.

“A Taxa de bens industriais
tem pressão de custo, com au-
mento de commodities que tem
impactado o custo de matérias
primas. A gente está vendo tam-
bém o aumento da capacidade
instalada, os estoques estavam
reduzidos. De fato, tem um mo-
vimento de preços administra-
dos e os preços de serviços, que
a gente já sabia que ia acontecer
e estão se mostrando um pouco
mais fortes do que a gente esta-
va prevendo inicialmente”, dis-
se.

Para a pesquisadora, a vaci-
nação tem avançado rapidamen-
te e em consequência o aumen-
to da mobilidade nas cidades,
que vem ocorrendo, está apare-
cendo no setor de serviços. Isso
está gerando uma recomposição
mais rápida dos preços de servi-
ços e é esperado que este cená-
rio continue para 2022.

“Se olhar que estamos sain-
do de 7,1% para 4,1% no ano
que vem, é um cenário de desa-
celeração, sim, mas quando a
gente olha para o número de
4,1%, ele não é um número con-
fortável e está acima da meta. É
um número que vai ser consegui-
do, mas às custas de continuida-
de de uma política monetária
contracionista. A gente está ima-
ginando que o ciclo de altas de
juros do Banco Central vai con-
tinuar em 2022 e a gente sabe
que isso controla a inflação, mas
traz também perda para o nível
de atividade. Embora seja um
cenário melhor e de desacelera-

ção, ainda não é um cenário in-
flacionário confortável”, disse.

Riscos
Conforme a pesquisadora, os

riscos para a inflação no ano que
vem são a possibilidade de se
repetir, pelo segundo ano con-
secutivo, uma pressão do fenô-
meno climático La Niña, que in-
terferiria na capacidade dos re-
servatórios e obrigaria o uso
mais demorado de termelétricas,
o que encarece o preço da ener-
gia. Além disso, um novo reajus-
te na bandeira 2 traria uma pres-
são adicional sobre energia elé-
trica.

O quadro se agravaria no caso
de manutenção da trajetória de
preços de commodities, que
pode crescer com uma força
maior e gerar novos aumentos,
somada à pressão no preço do
petróleo. A taxa de câmbio tam-
bém seria uma influência nega-
tiva.

“Embora a gente espere um
mercado de trabalho mais dinâ-
mico no ano que vem, as previ-
sões de crescimento para o ano
que vem ainda estão compatíveis
com um cenário que a gente não
consegue ver uma explosão na
demanda, então, tem o mercado
de trabalho melhor, mas as pres-
sões de demanda neste momen-
to não são muito grandes para o
ano que vem. Agora, tem um pro-
blema crucial, porque se tiver
algum movimento ou alguma ins-
tabilidade no país que gere um
ciclo de desvalorização do câm-
bio a gente sabe que isso vai ba-
ter forte na inflação”, explicou.

“Ano que vem tem eleição e
tem as reformas que ainda estão
paradas no Congresso, e isso
está trazendo alguma instabilida-
de. Se a gente tiver esse cenário
de nova crise climática, acele-
ração grande de preços de com-
modities e, principalmente, o
câmbio desvalorizando, de fato
o 4,1% [para o IPCA] acaba sen-
do uma previsão otimista. Nes-
se momento, a gente não vislum-
bra nenhuma dessas três coisas,
mas os riscos existem e não po-
dem ser desconsiderados”, dis-
se. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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O atual procurador-geral da
República, Augusto Aras, teve
seu nome aprovado para um novo
mandato pela Comissão de
Constituição e Justiça do Sena-
do ( CCJ). O placar foi de 21
votos a favor e 6 contra.

Augusto Aras passou por
uma sabatina que durou horas e
agora, após aprovação pela CCJ,
o nome de Aras também será
submetido ao plenário do Sena-
do, onde, para ser aprovado, terá
que alcançar a aprovação da mai-
oria simples, ou seja, 41 dos 81
senadores. A votação é secreta.
Se confirmado para um novo
mandato, Augusto Aras ficará no
cargo até 2023.

Uso de máscaras
Na parte final da sabatina,

Augusto Aras, disse que o uso de
máscaras de proteção é “obriga-
tório” e “crucial” para evitar a
disseminação do novo coronaví-
rus, mas que a não utilização do
acessório em espaços públicos
fechados não deve ser crimina-
lizada.

“É preciso ter alguma caute-
la na criminalização do uso da
máscara. Porque, do ponto de
vista técnico e jurídico, antes de
se aplicar o direito penal é pre-
ciso verificar se não se aplicam
os direitos Civil e Administrati-
vo com suas sanções. Até por-
que, todos sabemos que não há
cadeia para todo mundo”, decla-
rou Aras aos senadores que in-
tegram a Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado.

Aras reconhece que, mesmo

com o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e o Congresso Nacio-
nal já tendo validado a obrigato-
riedade do uso de máscara em
ambientes públicos, parte da po-
pulação tem “negligenciado” o
recurso protetor contra o novo
coronavírus, sem que ninguém,
até hoje, tenha sido condenado
criminalmente por isso.

“Por que não há a penaliza-
ção, sendo o uso obrigatório?
Porque a evolução deste ilíci-
to para a esfera penal é uma
grande dificuldade nossa – e a
própria jurisprudência dos
nossos tribunais demonstra
que [em casos de inobservân-
cia das recomendações das
autoridades sanitárias] cabe a
multa. A prisão, é um desafio”,
acrescentou o procurador-ge-

ral da República antes de ser
questionado sobre o fato de a
legislação brasileira prever a res-
ponsabilização criminal de quem
infrinja medidas sanitárias pre-
ventivas, como as recomenda-
ções sanitárias para tentar con-
ter a pandemia da covid-19.

“Não tenho dúvidas da ilici-
tude e de que há uma multa, mas
também não tenho dúvidas de
que, em um sistema em que vige
o princípio do direito penal ne-
gocial e despenalizador, falar em
pena de natureza criminal – que
é diferente de outras sanções –
pode ser algo extremamente pe-
rigoso; algo que vai criminalizar
ainda mais uma sociedade já tão
conturbada quanto a nossa”, pon-
derou o procurador-geral da Re-
pública. (Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa)
aprovou a ampliação do prazo
de validade da vacina contra a
covid-19 Covishield de seis
para nove meses. O imunizan-
te, uma das modalidades da va-
cina Oxford/AstraZeneca, é
produzido pelo laboratório Se-
rum, da Índia, e importado pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz).

A ampliação do prazo de
validade foi autorizado desde
que asseguradas as condições
de armazenamento em tempe-
raturas de 2°C a 8°C. A mudan-
ça no prazo de validade foi so-
licitada pela Fiocruz.

Prazo de validade
da vacina Covishield

é ampliado
Segundo a Anvisa, a per-

missão também foi concedida
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) a partir da auto-
rização do órgão regulador da
Índia (CDL, na sigla em inglês).

O CDL analisou dados do
Instituto Serum sobre a estabi-
lidade e a possibilidade de uso
da vacina com lotes clínicos ar-
mazenados por até nove meses.
O uso emergencial da vacina
Covishield foi aprovado em ja-
neiro deste ano. As primeiras
remessas foram importadas
pela Fiocruz e disponibilizadas
ao Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) em janeiro e
fevereiro. (Agencia Brasil)

O presidente da Guiné-Bis-
sau, Umaro Sissoco Embaló, dis-
se na terça-feira (24) que o país
africano quer ampliar e diversi-
ficar a cooperação com o Brasil
e intensificar as relações econô-
mica e empresarial entre os dois
países. Embaló está em visita ao
Brasil e se reuniu na manhã des-
ta terça-feira, no Palácio do Pla-
nalto, com o presidente Jair Bol-
sonaro.

Em declaração à imprensa,
ele explicou que o Brasil foi um
dos primeiros países que reco-
nheceu a independência de Gui-
né-Bissau, em 1974, e, desde
então, nunca deixou de assistir
o país. “O Brasil tem tudo que a
Guiné-Bissau mais precisa nes-
se momento, por exemplo, para
modernizar a agricultura, a área
da saúde e etc. Tem tecnologias
muito importantes que são capa-
zes de apoiar a formação da Gui-
né-Bissau para podermos desen-
volver nosso país”, disse, suge-
rindo a criação de comissões
mistas em diferentes áreas.

A relação bilateral entre os

Guiné-Bissau quer diversificar
relacionamento com o Brasil

dois países é marcada pela coo-
peração técnica em áreas como
saúde, agricultura, educação,
formação profissional e fortale-
cimento das instituições do Es-
tado. A cooperação prestada
pelo Brasil ao país africano
ocorre tanto bilateralmente
quanto multilateralmente, por
meio da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa.

Para o presidente Bolsona-
ro, o país é uma porta de entrada
para o comércio na região da
África Ocidental. O intercâmbio
comercial bilateral, composto,
majoritariamente, de bens ex-
portados pelo Brasil, foi de cer-
ca de US$ 4 milhões em 2020.

Segundo Bolsonaro, durante
o encontro reservado, os dois
conversaram rapidamente sobre
questões como agricultura, saú-
de e defesa. “Temos muito a co-
laborar com a Guiné-Bissau e
eles também na questão da segu-
rança no Atlântico Sul”, disse,
contando ainda que aceitou o con-
vite para, oportunamente, visitar
o país africano. (Agencia Brasil)

Sobrevivência. Este é o foco
do Acampamento Terra Livre,
montado até sábado (28), em
Brasília.

Mais de 5,5 mil indígenas
participam do acampamento e
outras delegações ainda estão a
caminho. A programação conta
com várias ações todos os dias,
como plenárias e discussões
sobre território, produção sus-
tentável, direitos e outros assun-
tos.

O evento é realizado na se-
mana em que o Supremo Tribu-
nal Federal deve retomar o jul-
gamento do marco temporal
para demarcação de terras indí-
genas. A sessão está marcada para
esta quarta-feira (25).

A tese é que a demarcação
deve ser feita somente se o povo
que reivindica a terra a ocupava
no dia 5 de outubro de 1988,
quando a Constituição Federal
foi promulgada.

A ação trata de um pedido de
reintegração de posse do gover-

Mais de 5 mil indígenas
criticam votação do marco

temporal no STF
no de Santa Catarina contra o
povo Xokleng. A decisão é de
repercussão geral e vai afetar
todas as deliberações da Justiça
e ações administrativas e legis-
lativas no país.

O assessor político da Arti-
culação dos Povos Indígenas do
Brasil (Apib), Marcos Sabaru,
critica a abrangência do julga-
mento. Para ele, é inconstituci-
onal condicionar situações tão
distintas entre os povos indíge-
nas em todo o Brasil a uma situ-
ação específica que ocorre em
um estado.

Outro assunto com atenção
dos indígenas é o Projeto de Lei
490, de 2007, que, além de de-
terminar um marco temporal,
passa para o Congresso o poder
de decisão sobre a demarcação
de terras indígenas.

O texto passou pela Comis-
são de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados e preci-
sa ser votado em plenário.
(Agencia Brasil)

Anvisa diz que reação indesejada
a vacinas precisa ser comunicada

Quando uma pessoa toma
um medicamento, como uma
vacina, e tem uma reação inde-
sejada, essa consequência é cha-
mada na medicina e pelas auto-
ridades sanitárias de “eventos
adversos”. Nesses casos, a ori-
entação é comunicar o episódio
à Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

A notificação precisa ser feita
mesmo se não houver suspeita de
que o desconforto foi provoca-
do pelo medicamento. De acor-
do com a Anvisa, a subnotifica-
ção pode retardar a identificação
de sinais de risco e subestimar a
dimensão de um problema.

Segundo a gerente de Farma-
covigilância, Helaine Capucho,

o monitoramento feito pela An-
visa é importante para avaliar se
a reação a um produto está au-
mentando e se há problemas as-
sociados a ele. A subnotificação
pode retardar a identificação de
sinais de risco e subestimar a
dimensão de um problema.

“A notificação é importante
para que possamos conhecer o
perfil de benefício e risco dos
produtos, porque todo produto
tem um risco na utilização. En-
tão, precisamos da notificação
quando o produto está no mer-
cado e os benefícios continua
superando os riscos”, explica
Helaine.

A comunicação pode ser fei-
ta por meio do site da Anvisa,

pelo sistema Vigimed e Notivi-
sa. Ali, há possibilidade de rela-
tar problemas em diversos pro-
dutos, entre eles medicamentos
e vacinas.

As notificações podem ser
feitas por médicos e outros pro-
fissionais de saúde, além de far-
macêuticos e usuários dos me-
dicamentos.

A Anvisa disponibiliza também
um número de telefone caso haja
dificuldade para enviar a notifica-
ção pelo site: 0800 642 9782.

Queixas técnicas
Nessa página, foi criado tam-

bém um canal para apresentação
de queixas técnicas sobre vaci-
nas contra a covid-19. O termo

é usado para designar suspeita de
alteração ou irregularidade do
produto nos aspectos técnicos e
legais, que podem, ou não, cau-
sar danos à saúde.

São exemplos a alteração de
cor ou de aspecto, um corpo es-
tranho dentro do frasco da vaci-
na, a suspeita de contaminação
por micróbios, problemas de
vedação do frasco ou de quebra
da ampola ou falsificações.

Diferentemente do evento
adverso, a queixa técnica é dire-
cionada ao produto, e não a um
efeito indesejado que tenha
ocorrido com o paciente, além
de servir como uma forma de
fiscalização da qualidade das va-
cinas. (Agencia Brasil)

Governo usará COP26 para melhorar
imagem da agropecuária brasileira

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) quer reverter a imagem
negativa, em termos ambientais,
que o setor agropecuário tem no
exterior. Segundo o secretário
de Comércio e Relações Inter-
nacionais do ministério, Orlan-
do Leite Ribeiro, os problemas
de desmatamento se tornam ain-
da mais graves para o Brasil de-
vido a uma percepção externa
reforçada por países que querem
defender “seus sistemas inefici-
entes” de prática agrícola.

A afirmação foi feita na ter-
ça-feira (24) durante o debate
Pró-Clima: Agroindústria, Segu-
rança Alimentar e Sustentabili-
dade, promovido pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI), que contou também com
a participação da ministra da pas-
ta, Tereza Cristina.

Imagem externa
“É preciso diferenciar o pro-

blema que temos do problema da
imagem. Temos, sim, problemas
com o número crescente de des-
matamento. O governo está ci-
ente disso e tenta reverter. Mas
existe um problema maior que é
a percepção, no exterior, dessa
situação. No imaginário popular
europeu, a Amazônia está quei-
mando e estão extraindo madei-
ra no coração da Amazônia, mas

a gente sabe que não é isso”, dis-
se Ribeiro.

O secretário lembrou que o
bioma amazônico é uma área
imensa que ocupa mais de 50%
do território brasileiro. “Esse
problema ocorre sobretudo na
franja de humanização norte do
Mato Grosso e no sul do Pará.
Então é um problema muito lo-
calizado”, acrescentou.

Perguntado sobre se as crí-
ticas feitas ao país teriam, por
trás, tentativas de se impor bar-
reiras comerciais para a agrope-
cuária brasileira, Ribeiro disse
que o governo se preocupa “com
os recortes que são feitos sob
essa questão”.

“De fato essa pressão inter-
nacional, sobretudo da União
Europeia, veio após a conclusão
das negociações do acordo do
Mercosul com a União Euro-
peia”, disse o secretário ao lem-
brar que essa pressão contra o
Brasil não é consenso entre os
países integrantes do bloco.

“Reconheço que existe o
problema e que temos de tratar
para reverter a questão do des-
matamento. Agora, o que me per-
gunto é se uma vez equacionado
esse problema não surgirão ou-
tras dificuldades para impedir o
avanço desse acordo. Por exem-
plo, direitos trabalhistas. A agri-
cultura brasileira é muito com-

petitiva, e isso às vezes assusta.
Então, é normal esse tipo de re-
ação por parte de alguns países
que querem defender seus sis-
temas ineficientes e seus mode-
los tradicionais”, argumentou.

COP26
Para a ministra Tereza Cris-

tina, a Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climá-
ticas (COP26) representará uma
oportunidade para o país apre-
sentar, ao mundo, “o papel posi-
tivo da agropecuária brasileira
para a mitigação de emissões e
para a adaptação às mudanças
climáticas”.

“Sabemos das características
de nossa agricultura tropical que
se singulariza como uma das
mais produtivas, inovadores e
descarbonizantes do mundo. No
entanto, nos surpreendemos ao
descobrir o quão pouco se sabe
sobre nossa agropecuária fora
do Brasil. Esse desconhecimen-
to acaba sendo aproveitado por
aqueles que querem avançar nar-
rativas tendenciosas que buscam
transferir para este setor parte
do ônus histórico pela emissão
de gases de efeito estufa”, disse
a ministra.

Tereza Cristina disse que
governo e sociedade civil estão
se preparando para “levar a visão
brasileira sobre agricultura e

ambiente à COP-26”.
“O que defendemos é que se

reconheça o papel positivo da
agropecuária para a mitigação de
emissões, e para a adaptação às
mudanças climáticas. Tenho con-
vicção de que a agricultura bra-
sileira já vem fazendo isso há
muito tempo, através de várias
políticas públicas para estímulo
de práticas como plantio direto,
o RenovaBio, o uso da segunda
safra na mesma área, as flores-
tas plantadas, e a política de bi-
oinsumos que cresce cada vez
mais”.

O RenovaBio é a a Política
Nacional de Biocombustíveis,
que tem como principal instru-
mento o estabelecimento de
metas nacionais anuais de des-
carbonização para o setor de
combustíveis, de forma a incen-
tivar o aumento da produção e da
participação de biocombustíveis
na matriz energética de transpor-
tes do país.

“A experiência brasileira tem
demonstrado que é possível
atingir resultados expressivos a
partir de abordagem equilibrada
de sustentabilidade na agricultu-
ra. Entendemos que essa é a vi-
são que deve prevalecer no âm-
bito das negociações da COP26
e para além de novembro”,
acrescentou a ministra. (Agen-
cia Brasil)

CNI mostra confiança de empresários
em 30 setores industriais

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei)
mostra que todos os 30 setores
industriais pesquisados em
agosto seguem confiantes no
mercado. Este é o quarto mês
consecutivo de confiança disse-
minada entre os empresários,
em que o Icei permaneceu aci-
ma de 50 pontos.

Os resultados setoriais da
pesquisa foram divulgados  na
terça-feira (24) pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI). No último dia 11, a en-
tidade já havia publicado os
dados gerais de agosto, em
que o Icei cresceu 1,2 ponto
em comparação com julho,

chegando a 63,2.
Os indicadores do Icei vari-

am de 0 a 100 pontos. Quando
estão acima dos 50 mostram
que os empresários estão con-
fiantes. Valores abaixo de 50
pontos indicam falta de confi-
ança do empresário.

Assim, os setores mais con-
fiantes na economia são máqui-
nas e equipamentos (66,6);
químicos (65,9), máquinas,
aparelhos e materiais elétri-
cos (65,1) e produtos de me-
tal (65). Já os setores menos
confiantes são bebidas (56,8);
obras de infraestrutura (58,3);
serviços especializados para a
construção (58,5);  outros

equipamentos de transporte
(58,8); e manutenção, repara-
ção e instalação de máquinas
e equipamentos (60,2).

Variação
Em agosto, a confiança

cresceu em 21 dos 30 setores
da indústria analisados, não va-
riou em dois deles e recuou nos
demais setores. No entanto,
mesmo onde ocorreu queda, a
confiança do setor continua
elevada, acima dos 50 pontos.

A CNI destaca que em seis
dos sete setores em que houve
diminuição da confiança a que-
da foi menor que um ponto. São
eles: produtos de madeira; im-

pressão e reprodução de gra-
vações; biocombustíveis; pro-
dutos de material plástico;
equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e outros;
e outros equipamentos de
transporte.

O único setor que registrou
queda de confiança mais inten-
sa foi a indústria da manuten-
ção, reparação e instalação de
máquinas e equipamentos, cujo
índice recuou 3,7 pontos, che-
gando a 60,2.

A pesquisa da CNI consul-
tou 2.383 empresas entre 2 e 11
de agosto, sendo 949 pequenas
empresas, 860 médias e 574 de
grande porte. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013323-95.2018.8.26.0011.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a(o) ELIANA FERREIRA DOS SANTOS BRITO,
Brasileira, Casada, Analista Contábil, RG 27.599.382-6, CPF 176.223.688-57, com endereço à Avenida Albert
Bartholome, 242, Jardim das Vertentes, CEP 05541-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Editora Cered Centro de Recursos Educacionais Limitada, alegando em síntese: A
requerente é credora de R$ 1.273,12 (dez/2018) decorrente do Contrato de compra e venda de material didático
de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO/INTIMAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o
pagamento no valor de R$1.273,12 (dez/2018), acrescido de 5% do valor da causa à título de honorário advocatícios.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 28 de julho de 2021.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1019072-52.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro. Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei. etc. FAZ SABER 
a(o) JACQUELINE INGRID PAYOR. CPF 450.294.688-54. que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Robinson Carneiro de Cerqueira Leite, alegando em síntese: cobrança da quantia de R$ 31.460.89 (abril/2020). Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 

metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução, incluindo custas 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2021.                                                     B 25 e 26/08

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 30 de Agosto de 2021 - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, CEP 04530-001, re-
gistrada no Número de Identifi cação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), nos termos 
do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Socie-
dades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 
30 de agosto de 2021, às 12:00pm, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 (“AGE”), a fi m de discutir e deliberar sobre as seguintes ma-
térias: (i) autorização para a administração da Companhia realizar a abertura de capital da Companhia e submissão do 
pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”); (ii) autorização para a administração da Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmen-
to especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamen-
te), incluindo, sem limitação, a autorização para a submissão (a) do pedido de listagem da Companhia na B3; e (b) do 
pedido de admissão das ações ordinárias de emissão da Companhia à negociação no Novo Mercado; (iii) realização de 
oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser registrada junto à CVM 
(“Oferta”); (iv) alteração do endereço da sede social da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º 
andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133; (v) aprovação (a) da reforma integral do 
estatuto social da Companhia para, dentre outros, (a.1) adaptá-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis às 
companhias abertas e às regras previstas no Regulamento do Novo Mercado; (a.2) aprimorar as práticas de governan-
ça corporativa da Companhia; (a.3) incluir a previsão de limite de capital autorizado; (a.4) alterar a composição do nú-
mero de membros do Conselho de Administração da Companhia; (a.5) refl etir a alteração do endereço da sede social 
da Companhia; bem como (b) da consolidação do estatuto social da Companhia; (vi) conversão, sob condição suspen-
siva da defi nição do preço por ação ordinária de emissão da Companhia no âmbito da Oferta, das ações preferenciais 
classes A, B e C de emissão da Companhia em ações ordinárias de emissão da Companhia, de modo que a totalidade 
do capital social da Companhia seja composto somente por ações ordinárias, conforme requerido nos termos do Regu-
lamento do Novo Mercado; (vii) autorização para que a administração da Companhia adote todas as medidas neces-
sárias, incluindo, mas não se limitando, à (a) obtenção do registro como emissor de valores mobiliários categoria “A” 
e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorização pela B3 para aderir ao Novo Mercado; e (b) aprova-
ção de todos os termos e condições da Oferta aplicáveis à Companhia, incluindo a celebração de todos os contratos, 
documentos e atos relacionados à Oferta. Instruções e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, 
os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas nos li-
vros da Companhia com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da AGE, nos termos do artigo 9º do estatuto so-
cial da Companhia. 3. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil 
a comprovar sua identidade. 4. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento 
de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira de-
verá estar acompanhada dos documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de manda-
to devidamente traduzidos para o português, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instru-
mentos de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do 
acionista para representação na AGE, sejam depositados no escritório da Companhia localizado na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, ou enviados para 
o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antece-
dência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que intensifi cou 
medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na AGE. Não obs-
tante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico assem-
bleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de 
segurança. 7. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br.

São Paulo, 24 de agosto de 2021.
Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração
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Infra 6 Participações S.A.
CNPJ/ME nº 33.314.054/0001-80 - NIRE 35.300.534.441  |  Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22/7/21

Em 22/7/21, às 10h, na sede da Companhia. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: José Mário Lima de Freitas; 
Secretário: Marcelo Lima de Freitas. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar a realização da Oferta, com as seguintes caracterís-
ticas e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da competente Escritura de Emissão: (i) Séries: A Emissão 
será realizada em série única; (ii) Número da Emissão: A Emissão constitui a 2ª emissão de debêntures da Companhia; (iii) Valor Total 
da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 90.000.000,00 na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (iv) Quantidade de 
Debêntures: Serão emitidas 90.000 Debêntures; (v) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das De-
bêntures será 26/7/21 (“Data de Emissão”); (vi)  Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 
na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (vii) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 102 
meses contados da Data de Emissão, vencendo em 26/1/30 (“Data de Vencimento”); (viii) Destinação dos Recursos: Os recursos ob-
tidos por meio da emissão das Debêntures serão destinados para (1) a manutenção e/ou reforma dos Terminais; ou (2) manutenção e/
ou reforma dos seguintes terminais (i) Terminal Intermunicipal de Jundiaí, nos termos do Contrato de Concessão para Uso, Exploração, 
Operação e Manutenção do Terminal Rodoviário de Jundiaí nº 131/2010; (ii) Terminal Rodoviário de Natal, nos termos do Contrato de 
Concessão para Uso de Bem Público nº 001/2008-PJ; (iii) Terminal Rodoviário Antônio Bezerra e Engenheiro João Tomé, nos termos do 
Contrato de Concessão Onerosa nº 34/99, junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará; (iv) Terminal Rodoviário de Petrolina 
e Terminal Rodoviário Antônio Farias (“Destinação dos Recursos”); (ix) Colocação: A colocação das Debêntures será realizada de forma 
privada, exclusivamente para a Securitizadora, sem a intermediação de quaisquer instituições, sejam elas integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários ou não, e não contará com qualquer forma de esforço de venda perante o público em geral, sendo 
expressamente vedada a negociação das Debêntures em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado, ressalvada a possibi-
lidade de negociação privada; (x) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão 
da Companhia, escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certificados; (xi) Espécie: As Debêntures serão da espécie 
quirografária, com garantia real e fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, da Lei das S.A.; (xii) Fiança: Como garantia do fiel, 
integral e pontual pagamento: (i) da totalidade das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu venci-
mento original ou antecipado, inclusive decorrentes de juros, multas e penalidades relativas aos Créditos Imobiliários Locação, confor-
me definidos no Contrato de Cessão; (ii) de todas as obrigações assumidas pela Companhia nos termos do Contrato de Cessão, tais 
como a Coobrigação (conforme definida no Contrato de Cessão), Recompra Compulsória (conforme definida no Contrato de Cessão), 
Pagamento Residual (conforme definido no Contrato de Cessão) e a Multa Indenizatória (conforme definida no Contrato de Cessão); (iii) 
de todas as obrigações assumidas pela Companhia por ocasião da emissão das Debêntures, incluindo, mas não se limitando, ao 
adimplemento das obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, conforme previsto na Escritura de Emissão, tais como os montan-
tes devidos a título do Valor Nominal Unitário, da Remuneração, da Atualização Monetária e dos Encargos Moratórios; e (iv) dos custos 
e despesas incorridos e a serem incorridos em relação à emissão dos CRI e ao Patrimônio Separado, que sejam de responsabilidade 
dos Fiadores e/ou da Companhia, bem como em relação à cobrança dos créditos imobiliários lastro dos CRI e excussão das garantias, 
incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais (“Obri-
gações Garantidas”), a FMFS, o José Mário e a SAP prestam, nos termos da Escritura de Emissão, fiança em favor da Securitizadora e, 
consequentemente, dos titulares dos CRI e do Patrimônio Separado, obrigando-se como fiador e principal pagador, coobrigado e soli-
dariamente responsável com a Companhia (“Fiança”); (xiii) Cessão Fiduciária: Para assegurar o cumprimento de todas as Obrigações 
Garantidas, será constituída a cessão fiduciária dos direitos creditórios: (a) de titularidade da Termini S.A., CNPJ/ME nº 
64.805.187/0001-83 (“Termini”) e oriundas do Consórcio Prima, constituído para a exploração dos Terminais (“Direitos Creditórios 
Termini”); e (b) oriundos das novas locações dos espaços comerciais a serem firmadas pela SAP após essa data (“Direitos Creditórios 
Novas Locações” e que, quando em conjunto com os Direitos Creditórios Termini os “Direitos Creditórios”), nos termos do “Instrumen-
to Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a SAP, Termini e a Se-
curitizadora na Data de Integralização (“Cessão Fiduciária” e “Contrato de Cessão Fiduciária”, respectivamente); (xiv) Atualização 
Monetária do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, será atualizado 
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA” e “Atualização Monetária”, respectivamente), calculado de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias corridos, desde a Data de Integralização dos CRI ou desde a última Data de 
Aniversário, o que ocorrer por último, inclusive, até a próxima Data de Aniversário (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), exclusive, 
sendo que o produto da Atualização Monetária das Debêntures será incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário das De-
bêntures, conforme fórmula constante na Escritura de Emissão; (xv) Amortização Programada: Sem prejuízo dos pagamentos em de-
corrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e da Amortização Extraordinária Facultativa, o saldo 
do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado mensalmente, sendo o primeiro pagamento em 26/8/22 e último 
na Data de Vencimento, conforme tabela constante no Anexo IV da Escritura de Emissão (sendo cada data em que houver amortização 
referida como “Data de Amortização” e que, quando em conjunto com Data de Pagamento da Remuneração denominada (“Data de 
Pagamento”); (xvi) Remuneração das Debêntures: Sem prejuízo da Atualização Monetária prevista nos termos da Cláusula 4.13 da 
Escritura de Emissão, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, inci-
dirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 10% ao ano, base 252 dias (“Remuneração”), calculados de forma exponen-
cial e cumulativa pro rata temporis por dias decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI ou desde a Data de Aniversá-
rio imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até a data de cálculo, conforme fórmula constante na Escritura de Emissão; 
(xvii) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga mensalmente, sempre nos dias previstos no cronograma de pagamento 
das Debêntures previstos no Anexo IV da Escritura de Emissão (“Data de Pagamento da Remuneração”); (xviii) Repactuação Progra-
mada: Não haverá repactuação programada das Debêntures; (xix) Vencimento Antecipado: As Debêntures vencerão antecipadamente 
nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão (“Vencimento Antecipado”). 2. A outorga de fiança pela Companhia no 
âmbito do Contrato de Cessão; 3. A autorização à Diretoria da Companhia para (i) discutir, negociar e definir os termos e condições da 
Oferta; (ii) celebrar todos e quaisquer contratos e/ou documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à 
realização da Oferta, incluindo, mas não se limitando, a Escritura de Emissão, o Contrato de Cessão, as escrituras de emissão de CCI, 
os instrumentos de garantia, conforme aplicável; e (b) os demais prestadores de serviços para a Oferta, incluindo a instituição presta-
dora de serviços de escrituração das Debêntures, a instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures, o agente 
fiduciário dos CRI e os assessores legais, dentre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e 4. Ratificar 
todos os atos já praticados pela Diretoria relacionados às deliberações acima. Nada mais, lida, aprovada e assinada por todos. JUCESP 
nº 381.145/21-9 em 10/8/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Itaquera Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
NIRE.JUCESP. 35.228.421.771 em 29.05.2014-CNPJ 20.348.467/0001-34

Extrato da 6ª Alteração Contratual para a Redução do Capital Social
Pelo presente instrumento, Sara Kloc Zgowski, RG 3.302.780-8/SSP-SP, CPF 105.331.958-45, separada, e Eliana 
Zgowski, RG 8.055.857/SSP-SP, CPF 010.200.658-00, solteira, ambas brasileiras, empresárias e residentes em São 
Paulo/SP; únicas sócias da Itaquera Desenvolvimento Imobiliário Ltda., decidem alterar o contrato social, 
conforme os termos, cláusulas e condições seguintes, aprovados sem restrições ou ressalvas, a saber: 1. Considerando 
excessivo o capital social em relação ao objeto, de conformidade com o artigo 1.082, II, do Código Civil, decidem 
reduzi-lo de R$ 1.310.100,00 para R$ 810.100,00, mediante cessão e transferência à sócia Eliana Zgowski de (i.) 
créditos de mútuo que a sociedade mantém contra a Maschio Shin Construtora e Incorporadora Ltda., CNPJ/ME 
13.271.019/0001-14, no valor de R$ 499.891,89, e (ii.) R$ 108,11 em corrente moeda nacional, totalizando ativos no 
valor de R$ 500.000,00, como forma de dação em pagamento de 500.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00, 
que em mesmo montante são canceladas com a operação. 2. O Balancete Patrimonial encerrado em 31.07.2021, 
arquivado na sede, sustenta a redução do capital social. 3. Alteração da Cláusula 5ª do contrato social: Cláusula 5ª O 
capital social é de R$ 810.100,00, dividido em 810.100 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado, em boa e corrente moeda nacional e em bens imóveis, assim distribuído entre 
as sócias: Sócias: Sara Kloc Zgowski, Quotas: 810.050, %: 99,994, Valor - R$: 810.050,00; Sócias: Eliana Zgowski, 
Quotas: 50, %: 0,006, Valor - R$: 50,00. Total: Quotas: 810.100, %: 100,000, Valor - R$: 810.100,00. § Único: Nos 
termos do disposto no artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade das sócias é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital. 4. Ratifi cam-se todas as demais disposições 
contratuais, como se a cada uma delas fosse feita especial e particular menção. Nada mais. São Paulo, 5.08.2021. 
Sara Kloc Zgowski, Eliana Zgowski. Advogada: Raquel Kaori Yamakami - OAB.SP. 198.287

FOSFANIL S.A. - CNPJ/MF nº 33.179.474/0001-00 - NIRE 35.300.036.786 - Aviso de Convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária - Ficam os Senhores Acionistas da Fosfanil S.A. ("Companhia") convocados, na forma de seu Estatuto Social, para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 02 de setembro de 2021, às 10:00, na sede da 
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Ibirapuera, 2300, 4º andar, conjuntos 41 e 42, CEP 
04029-100, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na 
proporção de 406.900 (quatrocentos e seis mil e novecentas) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, sem modificação do valor 
do capital social, conforme Proposta da Diretoria da Companhia ("Proposta da Diretoria"); b) alteração do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações da Companhia em decorrência do grupamento das ações, conforme 
proposta da Diretoria da Companhia; c) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e d) abertura de prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias para Acionistas se comporem no caso de frações de ações; e e) autorização aos administradores da Companhia para 
praticar todos os atos necessários à operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia. Encontra-
se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, a Proposta da Diretoria, contemplando as justificativas, 
características e procedimentos da operação de grupamento. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador 
devidamente constituído. São Paulo, 20 de agosto de 2021. Eric Pierre Paul Schmitt - Diretor Presidente.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de setembro de 2021, às 17:00 horas, de forma exclusivamente
digital, nos termos do artigo 124, parágrafo 2º-A, da Lei Federal nº 6.404/76 e da Instrução Normativa n° 81, de 10 de junho de 2020,
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI (“IN DREI Nº 81”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia;
(ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a deliberação constante do item (i) acima; (iii) eleição de novo membro
independente do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleição de novo membro titular do Conselho Fiscal da Companhia; e
(v) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens (i) a
(iv) acima. Instruções Gerais: Os documentos que suportarão as deliberações estão disponibilizados a todos os acionistas no
website www.santoantonioenergia.com.br/age-setembro2021-madeiraenergia/, onde também estão disponíveis os boletins de voto a
distância para esta Assembleia Geral. A Companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que assim solicitarem por
escrito, por meio do endereço eletrônico abaixo indicado. Instruções Gerais: Os acionistas poderão participar pessoalmente ou por
meio de representante no sistema eletrônico de participação e voto a distância disponibilizado pela Companhia. Os acionistas que
optarem pelo voto a distância por meio do uso do boletim de voto a distância deverão devolvê-lo à Companhia, por meio de e-mail 
encaminhado ao endereço eletrônico indicado abaixo, no mínimo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral. Em
caso de participação por meio de representante, os acionistas deverão enviar eletronicamente à Companhia os documentos
societários de comprovação de poderes de seu(s) representante(s) legal(is), acompanhados de documento de identidade com foto
deste(s), e, se desejarem ser representados por procurador, deverão enviar os respectivos instrumentos de mandato, validamente
outorgados, à Companhia. Em todos os casos, tais documentos deverão ser encaminhados por via eletrônica, sob a referência
“Assembleia Geral Extraordinária”, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral, sendo
admitido o protocolo por meio eletrônico, no endereço eletrônico lucianavasconcellos@santoantonioenergia.com.br, respeitada, em
qualquer caso, as disposições de que trata a Seção VIII da IN DREI Nº 81 a respeito das sociedades anônimas. São Paulo, 23 de
agosto de 2021. Madeira Energia S.A. - MESA - Solange Mendes Geraldo Ragazi David - Presidente do Conselho de Administração.

Gaia Impacto Securitizadora S.A. 
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 

Agronegócio da Série Única da 27ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A. (atual 
denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissão”)

A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo 
de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão 
(“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira 
convocação, no dia 14 de setembro de 2021, às 15hs de forma remota, em atenção ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/
SIN, de 26 de março de 2020, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado 
da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. 
Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a 
aprovação das demonstrações fi nanceiras se dará de forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será 
realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de 
participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que 
enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para [lalvaro@
terrainvestimentos.com.br], preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos 
termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, 
cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora https://gaiaimpacto.com.br/, bem como a participação e o voto à 
distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto 
por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à 
Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e [lalvaro@terrainvestimentos.
com.br], assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam 
contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a 
eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A 
Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo 
presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign 
ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura 
de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.

São Paulo, 20 de agosto de 2021.
Gaia Impacto Securitizadora S.A.

GTIS CELSO GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 10.420.896/0001-11 - NIRE 35.222.782.292
Ata de Reunião de Quotistas Realizada em 11/08/2021

1. Data, Hora e Local: 11/08/2021, às 10h, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 7º andar, cj. 72, sala 60, Vila Olímpia, 
SP/SP, CEP 04551-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem 
presentes as Sócias representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei 
10.406/02: i) GTIS XXII Brasil Participações Ltda., CNPJ 10.420.726/0001-37 e  NIRE 35.222.782.276, 
representada por seu administrador, Sr. João Rodrigues Teixeira Júnior, RG 10.836.249 SSP/SP e CPF 
036.293.778-82; ii) Econ Construtora e Incorporadora Ltda., CNPJ 04.580.953/0001-27 e NIRE 
35.217.005.291, representada de acordo com o seu Contrato Social, por seu administrador, Sr. Gilberto Farah, 
RG 15.391.111-6 SSP-SP, CPF 148.260.358-61. 3. Mesa: Presidente: Sr. Gilberto Farah e Secretário: Sr. João 
Rodrigues Teixeira Júnior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação do Balanço Patrimonial e das 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e das contas dos 
administradores da Sociedade; (ii) aprovação da distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação 
que cada um deles detém no capital social, de parte dos lucros obtidos pela sociedade no ano de 2020, apurados 
por intermédio de balanço levantado em 04/01/2021, no montante de R$ 14.438.685,72; (iii) redução do capital 
social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 31.613.250,00, totalmente 
integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 1.000.000,00. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, 
os quotistas presentes apreciaram a matéria constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, decidiram: a) após análise detalhada, as Sócias aprovaram, sem qualquer oposição, 
ressalva, restrição ou protesto dos presentes, em sua integralidade, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e as contas dos administradores; b) aprovar 
a distribuição aos quotistas, proporcionalmente à participação que cada um deles detém no capital social, de 
parte dos lucros obtidos pela sociedade no ano de 2020, apurados por intermédio de balanço levantado em 
04/01/2021, no montante de R$ 14.438.685,72; c) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao 
objeto da Sociedade, atualmente de R$ 31.263.700,95, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional 
e bens, para R$ 1.000.000,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 30.263.700,95, com o cancelamento 
30.263.700.95 quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de 
participação no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (b) consignar, 
ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 
dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração 
contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-
se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 11/08/2021. Mesa: Gilberto 
Farah - Presidente; João Rodrigues Teixeira Júnior - Secretário. Sócios: GTIS XXII Brasil Participações Ltda. 
por João Rodrigues Teixeira Júnior. Econ Construtora e Incorporadora Ltda. por Gilberto Farah.

JGE Administração e Participações S.A.  –  CNPJ nº 19.499.814/0001-40  –  NIRE 35-3.0046133-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 5/8/2021

Local e Hora: na sede da “Companhia”, na cidade de São Paulo, SP, na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 9º andar, conjuntos 91 a 94, 
parte, CEP 04536-000, às 10h00min (dez horas). Mesa: Sr. Miguel Ethel Sobrinho, Presidente. Sr. Fauze Ethel, Secretário. Quórum: 
Acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Convocação: Independente de aviso, conforme permissivo constante do Artigo 124, §  4º, da Lei nº  6.404, de 15/12/1976 
(a “Lei das S.A.”). Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício findo de 31/12/2020; e (ii) deliberar sobre 
a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020. Deliberações: Por 
unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto 
dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações: 1. Considerar sanadas (i) a eventual inobservância à antecedência na publi-
cação do balanço, com base no permissivo constante no Artigo 133, do §4º, da Lei das S.A., e (ii) a eventual inobservância ao prazo 
para realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Artigo 132, da Lei das S.A. 2. Aprovar o Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, ambos publicados no dia 30/07/2021, conforme Anexo I. 
3. Registrar que a Companhia apurou um lucro líquido, no exercício findo em 31/12/2020, no valor de R$ 387.670,56, e aprovar a 
destinação integral do resultado para a Reserva de Lucros da Companhia. 3.1. Os acionistas informam que não haverá nenhuma des-
tinação à conta de Reserva Legal, em razão desta conta já ter atingido o limite de 20% do capital social, nos termos do Artigo 193, 
da Lei das S.A. 3.2. Os acionistas registram que não haverá qualquer distribuição de dividendos aos acionistas, conforme permissivo 
constante no Artigo 202, §3º, da Lei das S.A. 4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias 
ao cumprimento das deliberações anteriores. Documentos: Ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente 
e rubricados pela mesa o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao 
exercício findo de 31/12/2020. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na 
forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no “Livro de Atas de Assembleias Gerais” da Companhia, que, tendo sido 
lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Miguel Ethel Sobrinho, Presidente e Fauze Ethel, Secretário. Acionistas: 
Miguel Ethel Sobrinho e Fauze Ethel. São Paulo, 5/8/2021. Mesa: Miguel Ethel Sobrinho - Presidente; Fauze Ethel - Secretário. 
JUCESP nº 390.746/21-6, em 13/08/2021.
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Receita abre consulta ao quarto
lote de restituição do IR 2021

QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021 Nacional PÁGINA 5

Jornal O DIA SP

O Banco do Brasil (BB) vai
financiar os agricultores afe-
tados pelas fortes geadas
ocorridas no mês de julho em
regiões produtoras de café e
cana-de-açúcar. Ao todo,
pouco mais de R$ 2 bilhões
foram reservados para essa
ação. O anúncio foi feito du-
rante cerimônia no Palácio do
Planalto, com a participação
do presidente Jair Bolsonaro,
ministros e autoridades.

“A gente ainda tem uma
estimativa de 18% a 20% de
perdas, mas que ainda leva
um tempo para verificar o ta-
manho real das perdas que
ocorreram com as geadas”,
afirmou a ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina, durante
o evento. Levantamento pre-
liminar do governo federal in-
dica que mais de 200 mil hec-
tares de cafezais foram atin-
gidos em Minas Gerais, São
Paulo e Paraná, na pior geada
em 19 anos.

Parte do recurso para a re-
cuperação dessas lavouras,
cerca de R$1,3 bilhão, foi re-
manejado pelo do Fundo de
Defesa da Economia Cafeeira
(Funcafé), em decisão tomada
pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN) na semana pas-

BB libera R$ 2 bi para
recuperação de lavouras

atingidas por geada
sada. A outra parte de R$ 1 bi-
lhão será um aporte da cartei-
ra de crédito rural do próprio
BB, e também será viabilizada
para a recuperação de lavou-
ras de cana-de-açúcar , que
também tiveram áreas atingi-
das pela geada em São Paulo
e no Mato Grosso do Sul.

Outros investimentos
Durante a solenidade, o

presidente do BB Fausto Ri-
beiro também anunciou o pro-
grama BB Investimento Agro
para viabilizar créditos de R$
8,5 bilhões em diferentes
ações voltadas para o setor.
A maior parte desses recur-
sos, cerca de R$ 5,5 bilhões,
serão destinados para o fi-
nanciamento de recuperação
de pastagens, projetos de
energia renovável, irrigação,
produção integrada na avi-
cultura e suinocultura, além
da aquisição de máquinas e
equipamentos agrícolas. Ou-
tros R$ 2 bilhões irão para
projetos de armazenagem e
mais R$ 1 bilhão será aplica-
do em um consórcio para
apoiar pequenos e médios
produtores na aquisição de
silos, com prazo de até 240
meses. (Agencia Brasil)

A Receita Federal abriu na
terça-feira (24), a partir das 10h,
a consulta ao quarto lote de res-
tituição do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) 2021, que
também inclui restituições de
exercícios anteriores. O crédito
será feito no dia 31 de agosto
para mais de 3,8 milhões de con-
tribuintes.

Neste lote, o valor das res-
tituições chega a R$ 5,1 bilhões.
Desse total, R$ 273,2 milhões
serão destinados a contribuin-
tes com prioridade: 8.185 ido-
sos acima de 80 anos, 67.893
entre 60 e 79 anos, 6.088 com
alguma deficiência física, men-
tal ou moléstia grave e 26.647
contribuintes cuja maior fonte

de renda seja o magistério. Fo-
ram contemplados ainda
3.710.930 contribuintes não pri-
oritários que entregaram a de-
claração até o dia 16 de agosto.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte
deve acessar a página da Re-
ceita na internet. No serviço
Portal e-CAC, é possível verifi-
car o extrato da declaração e ver
se há inconsistências de dados
identificadas pelo processa-
mento. Nessa hipótese, o con-
tribuinte pode fazer a autorre-
gularização, mediante entrega
de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza ain-
da aplicativo para tablets e smar-
tphones, para consulta à decla-

ração e à situação cadastral no
CPF. Com ele, é possível verifi-
car diretamente nas bases da
Receita Federal informações so-
bre a liberação das restituições.

Como resgatar
O pagamento da restituição

é feito diretamente na conta
bancária informada pelo contri-
buinte na declaração. Se por al-
gum motivo o crédito não for
realizado (se, por exemplo, a
conta foi desativada), os valo-
res ficarão disponíveis para
resgate por até um ano no Ban-
co do Brasil.

Nesse caso, o cidadão pode
reagendar o crédito dos valo-
res, em seu nome, pelo Portal

BB, acessando o endereço
www.bb.com.br/irpf, ou ligando
para a Central de Relacionamen-
to BB por meio dos telefones
4004-0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) e
0800-729-0088 (telefone especi-
al exclusivo para deficientes au-
ditivos).

Caso o contribuinte não res-
gate o valor de sua restituição
no prazo de um ano, deve re-
querê-lo pelo Portal e-CAC, dis-
ponível no site da Receita Fe-
deral, acessando o menu Decla-
rações e Demonstrativos - Meu
Imposto de Renda e clicando em
“Solicitar restituição não resga-
tada na rede bancária”. (Agen-
cia Brasil)

Ministério promove ação para evitar
entrada da peste suína no país

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) acompanhou, na noite
de segunda-feira (23) e na ma-
drugada da terça-feira (24), ações
de controle no Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos (SP) para
evitar a entrada da peste suína
africana no Brasil. O aeroporto
concentra 76% do movimento
de passageiros internacionais
no país.

Autoridades sanitárias brasi-
leiras estão em alerta depois que
casos da doença foram confirma-
dos na República Dominicana,
em julho, confirmando a chega-

da da doença ao continente ame-
ricano. Trata-se do primeiro re-
gistro da doença no continente
desde a década de 80, quando foi
considerada erradicada.

Para a ação no aeroporto,
houve apoio da administração do
aeroporto, da Receita Federal, da
Polícia Federal e da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa), para facilitar a fiscalização
de produtos orgânicos, com o
menor transtorno aos passagei-
ros. Uma força-tarefa do Mapa
está fiscalizando 100% dos pas-
sageiros brasileiros vindos da Re-
pública Dominicana e do Haiti.

“A peste suína africana já
ocorreu anteriormente no Brasil
e a chegada foi justamente por
resíduos de bordo, que foram
destinados à alimentação ani-
mal”, informou o diretor do De-
partamento de Serviços Técni-
cos da Secretaria de Defesa
Agropecuária, José Luiz Ravag-
nani Vargas.

Foi solicitado o apoio de
cães farejadores para a localiza-
ção de produtos orgânicos nas
bagagens de forma rápida. De
acordo com a pasta, nenhum
produto suspeito foi localizado
na fiscalização, mas, em ações

anteriores, salames vindos da
República Dominicana foram
apreendidos.

Segundo informações da
pasta, a peste suína africana é
uma doença viral fatal para os
suínos, que acomete tanto suí-
nos domésticos como suínos
asselvajados, que vivem soltos
na natureza. “Ela não afeta hu-
manos, mas pode causar prejuí-
zos em função da mortalidade e
dos custos do contingencia-
mento em casos de surtos e blo-
queio nas exportações de pro-
dutos cárneos de origem suína”,
disse o Mapa. (Agencia Brasil)
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada HELENA GIMENES KWIEK (CPF nº 456.609.168-64), bem como para as intimações dos terceiros interessados,  FAZENDA PUBLICA FEDERAL (UNIÃO);  ELEONORA GOMES 
NICOLAO AQUIINO (CPF 962.344.827-91), e BCN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ nº 52.190.238/0001-20) na pessoa de seu representante legal: ROBERTO BARRETO (CPF 509.782.848-87), e demais interessados, expedido nos autos da 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0014889-22.2018.8.26.0068, ajuizada pelo exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO LE BOUGAINVILLE HOME SERVIÇE (CNPJ nº 57.387.698/0001-67). A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, Juíza de Direito da 2ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 15/09/2021 às 09:00h, e com término no 
dia 15/09/2021 às 17:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/09/2021 às 17:01h, e com término no dia 06/10/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será 
entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fl s. 207/209 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 78.605 
DO CRI DE BARUERI/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 301.534,84 (trezentos e um mil e quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação do executado WAGNER DA PAIXÃO SANTOS (CPF nº 194.608.618-57), bem como para a intimação da credora e proprietária CURB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 67.139.436/0001-
37) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0001825-02.2019.8.26.0361, ajuizada pela exequente ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUÃ (CNPJ nº 68.029.099/0001-98). O Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, Juiz 
de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término 
no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fl s. 536/539 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 83.794 DO 1° CRI DE MOGI 
DAS CRUZES/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 214.687,56 (duzentos e quatorze mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimação dos executados AUTO POSTO ELISEU DE ALMEIDA LTDA (CNPJ nº 03.054.794/0001-64) na pessoa de seu representante legal, e na sua pessoa CLEMENTE EFRAIN (CPF nº 043.307.228-87) e sua mulher RIVA BEIDERMAN 
EFRAIM (CPF nº 221.584.168-07) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 0110923-51.2009.8.26.0011, ajuizada pelo exequente IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ nº 33.069.766/0001-81) A Dra. Ana Luiza 
Madeiro Cruz Eserian, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 
e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, 
e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem 
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRÍCULA Nº 180.348 DO 8° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO 
ATUALIZADA: R$ 354.976,34 (trezentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho/2021).

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ANTONIO MARCOS DE SOUZA SANTANA, brasileiro, solteiro, advogado, (RG 44.779.801-7 e CPF nº 361.382.338-16), e eventual cônjuge se casado for, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo 
nº 1056531-25.2019.8.26.0002, ajuizado por CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE NAÇÕES UNIDAS (CNPJ nº 23.791.259/0001-01). O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível Regional do Foro de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do 
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 01/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 03/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/09/2021 às 14:01h, 
e com término no dia 23/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conforme decisão de fl s. 341/344) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM 
n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 421.289 do 11° CRI da Capital – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 260.008,34 (duzentos e sessenta mil, oito reais e trinta e quatro centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em (julho de 2021).

Edital de 1ª e 2ª Praça, correspondente a parte ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ nº 07.303.096/0001-06) na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, ex-
pedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0000876-39.2019.8.26.0664, ajuizada pelos exequentes FERNANDO RICARDO FRANCHINI (CPF nº 268.665.458-97) e CAMILA FAVARO FRANCHINI (CPF 314.366.318-90). O Dr. Rodrigo Ferreira Rocha, Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Votuporanga/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 27/09/2021 às 15:00h, e com término no dia 
30/09/2021 às 15:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 30/09/2021 às 15:01h, e com término no dia 12/11/2021 às 15:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem 
mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por centos, conf. decisão de fl s. 457/458 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 60.731 DO CRI DE VOTUPORANGA/
SP: AVALIAÇÃO - PARTE IDEAL 50% (CINQUENTA POR CENTO): R$ 171.050,00 (cento e setenta e um mil e cinquenta reais), baseada na certidão do ofi cial de justiça de avaliação de fl s. 415 e homologada na decisão de fl s. 433/434 dos autos.  

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimações dos executados VICENZO D’ELIA (CPF nº 294.020.428-49), e sua mulher LUCIA HELENA TEIXEIRA ARAUJO D’ELIA (CPF nº 014.279.598-46), e NATHALYA RACHEL ARAUJO D’ELIA (CPF nº 332.400.058-08) e 
demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1039549-35.2016.8.26.0100, ajuizada pelo exequente WILSON CAVINO GODOY (CPF nº 593.692.058-53). A Dra. Ana Laura Correa Rodrigues, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 01/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 03/09/2021 
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 23/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais 
der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 29.678 DO CRI DE GUARUJÁ/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 
487.590,22 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos e noventa reais e vinte e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis abaixo descritos, e para intimação da executada ROSELI JIMENEZ SANCHEZ DE OLIVEIRA (CPF nº 086.111.448-56), e seu esposo na qualidade de coproprietário JOÃO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA (CPF nº 892.511.058-04) e demais interessados, 
expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0055510-75.2012.8.26.0002, ajuizada pela exequente ASSOCIAÇÃO PIO XII – IRMÃS FRANCISCANAS DA PROVIDÊNCIA DE DEUS (CNPJ nº 61.000.071/0003-40). A Dra. Cláudia Longobardi Campana, Juíza 
de Direito da 8ª Vara Cível Regional do Foro de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 
08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem 
mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fl s. 314/315 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULAS NºS 219.442 E 219.443, AMBAS DO 
11° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 41.023,45 (quarenta e um mil e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos aquisitivos do bem imóvel e para intimações dos executados MORENAFLOR PERFUMARIA E ACESSÓRIOS EIRELI (CNPJ nº 15.470.827/0001-36) na pessoa de seu representante legal, LEONIDAS ANDRADE JUNIOR (CPF nº 104.638.628-05), e sua esposa na qualidade 
de coproprietária ROSELI CONTENTE TEDIM ANDRADE (CPF nº 198.599.768-13),  bem como para a intimação da credora e alienante fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ nº 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-
JUDICIAL – Proc. nº 1001999-49.2020.8.26.0008, ajuizada pelo exequente BANCO BRADESCO S/A (CNPJ nº 60.746.948/0001-12). O Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível Regional do Foro de Tatuapé/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do 
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal 
de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 
14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fl s. 332 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. 
CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 239.760 DO 9° CRI DA CAPITAL/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 287.170,56 (duzentos e oitenta e sete mil e cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/ 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados AUTO POSTO R. S. SHOPPING RIO CLARO LTDA (CNPJ nº 03.358.465/0001-07) na pessoa de seu representante lega e fi ador REMILDO DE SOUZA (CPF nº 562.930.899-87), e demais interessados, expedido 
nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0018122-16.2005.8.26.0510 (Processo principal nº 0000172-28.2004.8.26.0510), ajuizado pelo exequente PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca 
de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, 
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem 
mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 42.047 do 2º CRI de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 
1.452.298,38 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho de 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de Parte ideal correspondente a 51,17441 hectares; o que corresponde a 29,83% da área total do imóvel (ou 29,83% da propriedade ideal do imóvel) do bem imóvel abaixo descrito e para intimação da executada AGRO INDUSTRIAL AMALIA S/A (CNPJ nº 
60.560.257/0001-20), bem como para a intimação da terceira interessada e credora hipotecária COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO – COOPERSUCAR (CNPJ nº 61.149.589/0001-89) e da fi adora MARIA PIA ESMERAL-
DA MATARAZZO DE BARROS BARRETO (CPF nº 271.253.438-72) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0003574-58.2008.8.26.0549 (549.01.2008.003574), ajuizada pelo exequente CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E 
MERCANTIL S/A (CNPJ nº 57.017.436/0001-00). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Única Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, 
e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 9.107 DO CRI DE SÃO SIMÃO/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.186.613,00 (Hum milhão e cento e oitenta e seis mil e seiscentos e treze reais), até (julho/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada SIDMAR DE OLIVEIRA LIMA (CPF nº 226.336.228-28), bem como para a intimação dos coproprietários SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA (CPF 222.908.178-05) e seu marido JUSIMAR BARBOSA (CPF 296.440.248-50); SIBELE 
DE OLIVEIRA LIMA (CPF 229.123.868-02) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0008779-66.2016.8.26.0071, ajuizada pelo exequente LAERCIO MARTINS (CPF nº 708.048.268-20). A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, 
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance 
inferior a 80% (oitenta  por cento, conf. decisão de fl s. 248 dos autos) do valor de avaliação atualizada. Obs: conf. decisão e determinação de fl s. 224/225 dos autos, consta que nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do 
cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido 
seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 48.539 DO 2° CRI DE BAURU/SP: 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 91.886,27 (noventa e um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2021).  
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada IVETE CRISTINA DOS REIS (CPF nº 249.917.608-36), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – Proc. nº. 1009038-70.2015.8.26.0009, ajuizada pelo exequente LUIS 
FRANCISCO DOS REIS (CPF nº 084.306.008-50). A Dra. Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda 
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fl s. 185/186 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula 
abaixo descrita. MATRICULA Nº 158.583 DO 6° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 148.825,89 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal correspondente a 31% (trinta e um por cento) do bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada ANDREIA FARHA (CPF nº 171.728.588-08), bem como para as intimações dos coproprietários ALBERTO FARHA (CPF nº 052.989.498-00), e  ADRIANA FARHA 
(CPF nº 152.723.848-22) e demais interessados, expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIA – PROC. nº 0007800-31.2021.8.26.0071, (oriunda dos autos da ação de Cumprimento de Sentença – Proc. nº 0028493-51.2005.8.16.0014, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Londrina/PR), ajuizada 
pelo exequente CLAUDINEI RODRIGUES  DE  BASTOS (CPF nº 548.562.309-30). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda 
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 10/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 30/09/2021 às 14:00h, caso 
não haja licitantes na 1ª ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fl s. 13/14 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MA-
TRICULA Nº 82.685 DO 2° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA – PARTE IDEAL - 31% (TRINTA E UM POR CENTO): R$ 1.177.037,25 (um milhão e cento e setenta e sete e mil e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2021)

Continua...

Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel e para as intimações dos executados WALDEMAR CURIMBABA (CPF nº 061.744.038.74), e ODETE DA SILVA GONÇALVES (CPF nº 096.141.818-42), bem como para as intimações dos antigos ou proprietários do imóvel: ANTONIO GOMES (CPF 
nº 324.545.208-00) e sua esposa ORDÁLIA ROCHA GOMES (CPF nº 200.260.498-30) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0020565-39.2018.8.26.0071, ajuizada pelo exequente JOSÉ ALEXANDRE GALHARDO (CPF nº 304.694.998-
77). O Dr. Arthur de Paula Gonçalves, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e 
art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldlieloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e 
com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue 
a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento, conf. decisão de fl s. 210/211 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 16.704 DO 2° CRI DE BAURU - SP: 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 171.814,66 (cento e setenta e um mil, oitocentos e quatorze mil e sessenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2021). 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimação da executada ESPÓLIO DE MARIA LUIZA PRADO ALVES DA COSTA, na pessoa de sua herdeira e inventariante MARIA LUIZA ALVES DA COSTA NETA (159.368.028-76), bem como para a intimação do terceiro interessado JOSÉ 
FELLIPE BENTO BERNI (CPF nº 367.964.238-52), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1035621-81.2013.8.26.0100, ajuizada pelos exequentes WALDO BARRETO JÚNIOR (CPF  nº 281.494.408-87);  MARCOS BARRETO 
(CPF nº 034.694.048-60), e  CINTIA BARRETO BUONO ADAMO (CPF nº 064.407.518-08). O Dr. Márcio Teixeira Laranjo, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo 
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e 
com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula 
abaixo descrita. MATRICULA Nº 7.153 DO CRI DE MIRASSOL/SP: AVALIAÇÃO: R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) atualizado até (novembro/2017), conf. avaliação de fl s. 264/265, e decisão de fl s. 490 dos autos. 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para intimações dos executados ALDIR FURTUNATO (CPF nº 178.610.478-57), e MARIA DO SOCORRO DE JESUS (CPF nº 064.094.178-88) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA – Proc. nº 0012416-48.2019.8.26.0482, ajuizada pelo exequente AFRANIO MARTINS (CPF nº 191.670.326-72). O Dr. Silas Silva Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Prudente/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos 
artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através 
da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, 
conf. decisão de fl s. 152/154 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita.  MATRICULA Nº 63.850 DO 2° CRI DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 
95.824,13 (noventa e cinco mil e oitocentos e vinte e quatro reais e treze centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2021).

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado SIMÕES TÁVORA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA (CNPJ nº 72.716.855/0001-24), bem como do proprietário EDILSON TÁVORA (CPF nº 015.911.168-48) e sua esposa SIMONE ROSA TRIVELLATO (CPF nº 016.250.418-70), 
bem como do credor hipotecário BASF S/A (CNPJ nº 48.539.407/0001-18), e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1003114-40.2015.8.26.0248, ajuizada por FERTILIZANTES HERINGER S.A (CNPJ nº 22.266.175/0013-11). O 
Dr. Sérgio Fernandes, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Indaiatuba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 
14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que 
os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fl s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 33.848 do CRI 
de Indaiatuba – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 3.325.013,50 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, treze reais e cinquenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho de 2021).

Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação do executado espólio de MILTON VIOLANTE, na pessoa de sua inventariante e representante legal, JUSSARA VIOLANTE MILANI (CPF nº 038.390.358-05), bem como para as intimações dos terceiros interessados  
PEDRO BORTOLOSSO e sua esposa IVA BORTOLOSSO (CPF em comum nº 037.259.018-72), e   TEREZINHA VIEIRA ZANINOTO (CPF nº 034.743.488-68), bem como ainda para a intimação do terceiro interessado e credor hipotecário BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91) atual 
sucessor da CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0002548-27.2019.8.26.0068, ajuizada pelo exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO LE BOUGAINVILLE HOME SERVIÇE 
(CNPJ nº 57.387.698/0001-67). A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional 
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com 
início no dia 15/09/2021 às 09:00h, e com término no dia 15/09/2021 às 17:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/09/2021 às 17:01h, e com término no dia 06/10/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 
1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fl s. 231/233 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA 
Nº 77.150 DO CRI DE BARUERI/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 312.350,72 (trezentos e doze mil e trezentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho/2021).

AOVS Sistemas de Informática S.A.
CNPJ nº 05.555.382/0001-33

Demonstrações Contábeis para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades
  operacionais Notas 31/12/2020 31/12/2019
Lucro antes do IR e contribuição social - 27.511.837 19.328.016
Ajustes por: Depreciação               6.b; 8.a e 15 613.376 688.277
Amortização 7 e 15 2.515.765 1.346.966
Resultado nas baixas de bens do ativo
  intangível 7 14.255 13.894
Perdas estimadas com créditos de
  liquidação duvidosa 5 e 15 573.524 185.060
Juros incorridos sobre arrendamentos 41.464 84.226
Opções de ações outorgadas 12.d 518.607 1.208.867
Alienação - plano de opções 12.e - 176.673
Ações recebidas em doação 12.e - (566.878)
Lucro ajustado 31.788.828 22.465.101
Aumento (diminuição) nos ativos
  Duplicatas a receber 3.288.217 (6.237.633)
  Adiantamentos a fornecedores 123.369 (305.644)
  Adiantamentos a funcionários (27.640) (12.373)
  Estoque 11.934 22.844
  Impostos a recuperar (171.277) (170.125)
  Cauções, depósitos e garantias (44.461) (37.691)
  Despesas antecipadas 2.814 716
Aumento (diminuição) nos passivos
  Fornecedores 206.026 244.300
  Outras contas a pagar (983) (9.742)
  Adiantamentos a clientes 116.179 80.020
  Obrigações sociais 2.212.957 153.135

Balanços patrimoniais Notas 31/12/2020 31/12/2019
Ativo / Ativo circulante 56.087.120 42.592.462
  Caixa e equivalentes de caixa 3 49.584.974 32.333.836
  Contas a receber 4 5.679.093 9.540.834
  Estoques 20.329 32.263
  Adiantamentos a fornecedores 5.1 252.493 375.862
  Adiantamento a funcionários 72.307 44.667
  Impostos a recuperar 11 387.556 216.279
  Contas correntes ativas 89.801 45.340
  Despesas antecipadas 567 3.381
Ativo não circulante 7.818.237 5.874.374
  Empréstimos a terceiros 18 280.000 280.000
  Investimentos 18 10.000 -
  Imobilizado                                              6 e 8.a 1.437.472 1.434.625
  Intangível 7 6.090.765 4.159.749
Total do ativo 63.905.357 48.466.836

Balanços patrimoniais Notas 31/12/2020 31/12/2019
Passivo e Patrimônio líquido/Passivo circulante 13.537.145 8.132.578
  Fornecedores - 591.726 385.700
  Outras contas a pagar - 146 1.140
  Arrendamentos 8.b 161.836 330.409
  Adiantamentos a clientes 5.2 707.296 591.117
  Obrigações sociais 9 4.392.317 2.179.360
  Obrigações tributárias 10 2.207.644 970.156
  Dividendos a pagar 12.c 5.476.180 3.674.696
Passivo não circulante 50.474 185.472
  Arrendamentos 8.b 50.474 185.472
Patrimônio líquido 50.317.738 40.148.786
  Capital social 12.a 29.757.755 21.613.298
  Ações em tesouraria                        12.d e 12.e - (713.013)
  Reserva legal 12.b 2.727.631 1.574.751
  Stock option 12.d 1.397.737 1.592.143
  Reserva de lucros - 16.434.615 16.081.607
Total do passivo e patrimônio líquido 63.905.357 48.466.836

Demonstrações dos resultados Notas 31/12/2020 31/12/2019
  Receitas operacionais líquidas 13 70.861.955 49.295.554
Custos operacionais (12.223.993) (9.103.674)
  Custos das mercadorias vendidas - (130.109) (196.914)
  Custos dos serviços prestados 14 (12.093.884) (8.906.760)
  Lucro bruto 58.637.962 40.191.880
Despesas operacionais
  Despesas gerais e administrativas 15 (22.590.902) (18.871.972)
  Despesas comerciais 16 (8.985.451) (3.559.062)
  Outras receitas operacionais, líquidas - 611.144
Total de despesas (receitas) operacionais (31.576.353) (21.819.890)
Lucro antes do resultado financeiro 27.061.609 18.371.990
  Resultado financeiro 17 450.228 956.026
Lucro antes dos impostos 27.511.837 19.328.016
  Imposto de renda e contribuição social 20 (4.454.238) (3.855.612)
Lucro líquido do exercício 23.057.599 15.472.404
Lucro básico e diluído por ação 12.f 20,13 13,65

Demonstrações dos resultados abrangentes 2020 2019
Lucro líquido do exercício 23.057.599 15.472.404
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 23.057.599 15.472.404

Demonstrações das mutações
do patrimônio líquido Notas

Capital 
social

Reserva
legal

Reserva
de lucros

Ações em
tesouraria

Opções de
 outorga

Lucro
acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 10.960.221 801.131 5.057.519 - 383.276 - 17.202.147
Aumento de capital 10.653.077 - - - - - 10.653.077
Lucro líquido do exercício - - - - 15.472.404 15.472.404
Constituição da reserva legal - 773.620 - - - (773.620) -
Ações/quotas tesouraria - - - (713.013) - - (713.013)
Opções de ações outorgadas - - - - 1.208.867 - 1.208.867
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (3.674.696) (3.674.696)
Retenção na reserva de lucros - - 11.024.088 - - (11.024.088) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 21.613.298 1.574.751 16.081.607 (713.013) 1.592.143 - 40.148.786
Aumento de capital 12.a 8.144.457 - (8.144.457) - - - -
Ações/quotas tesouraria 12.e - - - 713.013 (713.013) - -
Opções de ações outorgadas 12.d - - - - 518.607 - 518.607
Dividendos deliberados 12.c - - (7.931.074) - - - (7.931.074)
Lucro líquido do exercício - - - - - 23.057.599 23.057.599
Constituição da reserva legal 12.b - 1.152.880 - - - (1.152.880) -
Dividendos mínimos obrigatórios 12.c - - - - - (5.476.180) (5.476.180)
Retenção na reserva de lucros - - 16.428.539 - - (16.428.539) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 29.757.755 2.727.631 16.434.615 - 1.397.737 - 50.317.738

  Obrigações tributárias 807.631 104.447
  Provisões - 265.285
Caixa líquido gerado nas operações 38.313.594 16.562.640
  IRPJ e CSLL pagos (4.024.381) (3.500.625)
Caixa líquido gerado nas atividades
  operacionais 34.289.213 13.062.015
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Investimentos capitalizados no período 18 (10.000) -
  Adições de bens para o ativo
    imobilizado

6.b e 
8.a (616.223) (311.746)

  Adições de bens para o ativo intangível 7 (4.461.036) (3.019.167)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimento (5.087.259) (3.330.913)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Arrendamentos (345.035) (520.048)
  Compra de ações em tesouraria 12.e - (322.808)
  Dividendos pagos 12.c (11.605.780) -
  Aumento de capital 12.a - 10.653.077
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
  atividades de financiamento (11.950.815) 9.810.221
Aumento líquido de caixa e
  equivalentes de caixa 17.251.138 19.541.322
  Caixa e equivalentes de caixa no início
    do exercício 3 32.333.836 12.792.514
  Caixa e equivalentes de caixa no final 
    do exercício 3 49.584.974 32.333.836
Aumento líquido de caixa e
  equivalentes de caixa 17.251.138 19.541.322

Diretoria: Paulo Eduardo de Azevedo Silveira - Diretor
Contadora: Elaine Santos Soares Lima - CRC 1SP 299.519/O-9

As Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria
encontram-se na sede da Companhia.

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de junho de 2021 às 9h00, na sede da Captalys 
Companhia de Crédito, localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar (par-
te), Itaim Bibi, CEP 04530-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 
2. Convocação: Realizada, em segunda convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A”), mediante Edital de 
Convocação publicado: (i) no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (DOE-SP)”, seção Empre-
sarial, nas edições dos dias 19, 22 e 23 de junho de 2021, nas páginas 48, 43 e 61, respecti-
vamente; e (ii) no jornal “O Dia SP”, nas edições dos dias 19, 22 e 23 de junho de 2021, nas 
páginas 6, 6 e 5, respectivamentes. Todos os documentos e informações relacionados à Or-
dem do Dia foram colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, nos 
termos e prazos previstos na da Lei das S.A. 3. Presença: Presentes, a esta Assembleia, acio-
nistas titulares de: (i) 14.535.672 ações ordinárias; (ii) 11.224.777 ações preferenciais Clas-
se A; e (iii) 360 ações preferenciais Classe B; totalizando a presença de 77,18% do capital so-
cial votante da Companhia e 68,46% do capital social total da Companhia, conforme assina-
turas constantes do Livro de Presença de Acionistas (“Acionistas Presentes”). 4. Mesa: Sra. 
Margot Alyse Greenman, como Presidente; e Sr. Miguel Christiani Ramos, como Secretário, es-
colhida pela unanimidade dos votos válidos, com abstenção da acionista SWC Special Oppor-
tunities Brazil LLC. 5. Instalação: Verifi cado o quórum legal de instalação em segunda con-
vocação, a Sra. Presidente declarou instalada esta Assembleia Geral Extraordinária. 6. Lavra-
tura da Ata: Aprovado, por maioria dos Acionistas Presentes, a lavratura da ata na forma de 
sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 7. Ordem do Dia: Apreciar e delibe-
rar sobre: (i) a homologação do aumento de capital da Companhia aprovado na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada aos 26 de abril de 2021 (“AGE 26/04”), no montante total de 
R$ 30.000.003,52 (trinta milhões e três reais e cinquenta e dois centavos), com a consequen-
te emissão de 4.746.836 (quatro milhões e setecentos e quarenta e seis mil e oitocentos e 
trinta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas no âmbito do au-
mento do capital aprovado na AGE 26/04; (ii) a alteração, em decorrência da homologação 
do aumento do capital social, do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para re-
fl etir o novo valor do capital social e o número de ações, que passará a vigorar com a seguin-
te redação: “Artigo 4º - O capital social totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é 
de R$ 102.713.503,75 (cento e dois milhões e setecentos e treze mil, quinhentos e três reais 
e setenta e cinco centavos), dividido em 42.411.918 (quarenta e dois milhões e quatrocentos 
e onze mil e novecentos e dezoito) ações, sendo 23.579.377 (vinte e três milhões e quinhen-
tos e setenta e nove mil e trezentos e setenta e sete) ações ordinárias, 18.831.826 (dezoito 
milhões e oitocentos e trinta e um mil e oitocentos e vinte e seis) ações preferenciais Classe 
A, 610 (seiscentos e dez) ações preferenciais Classe B e 105 (cento e cinco) ações preferen-
ciais Classe C, todas nominativas e sem valor nominal”; (iii) a eleição ou reeleição, conforme 
o caso, dos 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da Companhia, para um man-
dato unifi cado de 2 (dois) anos, até a posse dos membros que serão eleitos ou reeleitos, con-
forme o caso, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2023; 
e (iv) o cancelamento automático de 76.000 (setenta e seis mil) Debêntures (conforme defi -
nido na Escritura de Emissão), com valor nominal de R$ 1.000,00, decorrentes da primeira 
emissão de debêntures da Companhia, que não foram integralizadas no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos contados a partir da Data de Emissão (conforme defi nido na Escritura de Emis-
são), conforme previsto na Cláusula 3.10.3 do “Instrumento Particular de Escritura da Primei-
ra Emissão Privada de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 
Série Única, da Captalys Companhia de Crédito” (“Escritura de Emissão”). 8. Deliberações: 
Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas Presentes 
deliberaram: (i) Aprovar, por maioria dos Acionistas Presentes, registrado o voto contrário da 
acionista SWC Special Opportunities Brazil LLC, a homologação do aumento de capital da 
Companhia aprovado na AGE 26/04, no montante total de R$ 30.000.003,52 (trinta milhões 
e três reais e cinquenta e dois centavos), com a consequente emissão de 4.746.836 (quatro 
milhões e setecentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis) ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, fi cando ainda consignado que (a) 3.323.734 (três milhões e tre-
zentos e vinte e três mil e setecentos e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal foram subscritas e integralizadas na forma do Boletim de Subscrição que cons-
tituiu o Anexo A da ata AGE 26/04; e (b) 1.423.102 (um milhão e quatrocentas e vinte e três 
mil e cento e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que representam as 
sobras de ações não subscritas dentro do prazo do exercício do direito de preferência estabe-
lecido pela AGE 26/04, são subscritas e integralizadas pela acionista Margot Alyse Greenman, 
nos termos do Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I desta ata. (ii) Aprovar, por 
maioria dos Acionistas Presentes, registrado o voto contrário da acionista SWC Special Op-

portunities Brazil LLC, em decorrência da aprovação da homologação do aumento do capital 
social conforme o item acima, a alteração do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Com-
panhia para refl etir o novo valor do capital social e o número de ações, que passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social totalmente subscrito e parcialmente in-
tegralizado, é de R$ 102.713.503,75 (cento e dois milhões e setecentos e treze mil, quinhen-
tos e três reais e setenta e cinco centavos), dividido em 42.411.918 (quarenta e dois milhões 
e quatrocentos e onze mil e novecentos e dezoito) ações, sendo 23.579.377 (vinte e três mi-
lhões e quinhentos e setenta e nove mil e trezentos e setenta e sete) ações ordinárias, 
18.831.826 (dezoito milhões e oitocentos e trinta e um mil e oitocentos e vinte e seis) ações 
preferenciais Classe A, 610 (seiscentas e dez) ações preferenciais Classe B e 105 (cento e cin-
co) ações preferenciais Classe C, todas nominativas e sem valor nominal”; (iii) Aprovar, por 
maioria dos Acionistas Presentes, registrado o voto contrário da acionista SWC Special Op-
portunities Brazil LLC, a eleição, para compor o Conselho de Administração da Companhia, 
para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos até a posse dos membros que serão eleitos ou 
reeleitos, conforme o caso, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no 
ano de 2023, dos seguintes membros: a. Luis Cláudio Garcia de Souza, brasileiro, viúvo, 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 17.470.433, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 316.230.187-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar (parte), 
Itaim Bibi, CEP 04530-001, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia; b. Margot Alyse Greenman, americana, casada, administradora, portadora 
do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V555.182-0 e inscrita no CPF/ME sob o nº 
233.086.818-97, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar (parte), Itaim 
Bibi, CEP 04530-001, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; 
c. Alexandre Câmara e Silva, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 09.038.981-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 033.942.227-01, residente e domi-
ciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, para o cargo de membro do Con-
selho de Administração da Companhia; d. Marcello Rodrigues Leone, brasileiro, casado, 
economista, portador da cédula de identidade RG nº 24.947.879-1, e inscrito no CPF/ME sob 
o nº 251.837.088-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04530-001, 
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Con-
selho de Administração ora eleitos, os quais serão efetivamente empossados nos respectivos 
cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio, decla-
rarão, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes que vedam a ex-
ploração da atividade empresarial, nos moldes do artigo 147, §1º da Lei das S.A., tampouco 
estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou condenados por crime contra a eco-
nomia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, ou contra as normas de defesa da con-
corrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (iv) Aprovar, por maio-
ria dos Acionistas Presentes, registrada a abstenção da acionista SWC Special Opportunities 
Brazil LLC, o cancelamento de 76.000 (setenta e seis mil) Debêntures (conforme defi nido na 
Escritura de Emissão), com valor nominal de R$ 1.000,00, decorrentes da primeira emissão de 
debêntures da Companhia, que não foram integralizadas no prazo de 30 (trinta) dias corridos 
contados a partir da Data de Emissão (conforme defi nido na Escritura de Emissão), conforme 
previsto na Cláusula 3.10.3 da Escritura de Emissão. Foram apresentadas manifestações de 
votos por escrito pelas acionistas (i) SWC Special Opportunities Brazil LLC e (ii) Margot Alyse 
Greenman com relação à ordem do dia. Tais manifestações foram devidamente recebidas, nu-
meradas e autenticadas pela Mesa desta Assembleia, e fi carão arquivadas na sede da Com-
panhia. Foi realizado o registro em áudio desta Assembleia, pelos presentes. 9. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário a 
lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todas assinada. 10. Assinaturas: 
Mesa: Margot Alyse Greenman (Presidente); Miguel Christiani Ramos (Secretário). Acionis-
tas presentes: Margot Alyse Greenman; Douglas Shibayama (representado por procuração 
por Renan Frediani Torres Peres); SWC Special Opportunities Brazil LLC (representada por Ar-
thur Gonzalez Cronemberger Parente); e Alexandre Lins Morato. São Paulo/SP, 25 de junho de 
2021. Mesa: Margot Alyse Greenman - Presidente; Miguel Christiani Ramos - Secretário. JU-
CESP 382.956/21-7 em 11.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Captalys Companhia de Crédito
CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada, em Segunda Convocação em 25 de Junho de 2021
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Vendas do
Tesouro Direto

superam resgates
em R$ 934,1 mi

em julho
As vendas de títulos do Te-

souro Direto superaram os resga-
tes em R$ 934,1 milhões em julho
deste ano. De acordo com os da-
dos do Tesouro Nacional, divul-
gados na terça-feira (24), as ven-
das do programa atingiram R$ 2,4
bilhões no mês passado. Já os res-
gates totalizaram R$ 1,5 bilhão,
sendo R$ 1,4 bilhão relativo a
recompras de títulos públicos e R$
120 milhões, a vencimentos, quan-
do o prazo do título acaba e o go-
verno precisa reembolsar o inves-
tidor com juros.

Os títulos mais procurados
pelos investidores foram os vin-
culados à taxa básica de juros, a
Selic, cuja participação nas ven-
das atingiu 44,8%. Os títulos cor-
rigidos pela inflação (Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA) corresponderam
a 41,2% do total, enquanto os pre-
fixados, com juros definidos no
momento da emissão, foram 14%.

O estoque total do Tesouro
Direto alcançou R$ 67,89 bilhões
no fim de julho, um aumento de
2,3% em relação ao mês anterior
(R$ 66,35 bilhões) e aumento de
9,5% em relação a julho do ano
passado (R$ 61,98 bilhões).

Investidores
Em relação ao número de in-

vestidores, 454.524 novos parti-
cipantes se cadastraram no pro-
grama no mês passado. O núme-
ro total de investidores atingiu
11.949.797, alta de 53,6% nos úl-
timos 12 meses. O total de inves-
tidores ativos (com operações em
aberto) chegou a 1.597.402, au-
mento de 20,6% em 12 meses. No
mês, o acréscimo foi de 38.755 no-
vos investidores ativos.

A utilização do Tesouro Dire-
to por pequenos investidores
pode ser observada pelo consi-
derável número de vendas até R$
5 mil, que correspondeu a 85,6%
do total de 460.070 operações de
vendas ocorridas em julho. Só as
aplicações de até R$ 1 mil repre-
sentaram 68,22%. O valor médio
por operação foi de R$ 5.347,38.

Os investidores estão prefe-
rindo papéis de médio prazo. As
vendas de títulos com prazo en-
tre 5 e 10 anos representaram
50,1% e aquelas com prazo entre
1 e 5 anos, 35,8% do total. Os
papeis de mais de dez anos de
prazo representaram 14,1% das
vendas.

O balanço completo do Te-
souro Direto está disponível na
página do Tesouro Nacional.

Fonte de recursos
O Tesouro Direto foi criado em

janeiro de 2002 para popularizar
esse tipo de aplicação e permitir
que pessoas físicas pudessem
adquirir títulos públicos direta-
mente do Tesouro Nacional, via
internet, sem intermediação de
agentes financeiros. O aplicador
só precisa pagar uma taxa para a
corretora responsável pela custó-
dia dos títulos.

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 compro-
mete a devolver o valor com um
adicional que pode variar de acor-
do com a Selic, índices de infla-
ção, câmbio ou uma taxa definida
antecipadamente no caso dos pa-
péis prefixados. (Agencia Brasil)
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Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado APOLO 12 RS AUTO POSTO LTDA (CNPJ 52.782.091/0001-68) na pessoa de seu representante lega, bem como na sua pessoa REMILDO DE SOUZA (CPF 562.930.899-87), e demais interessados, expedido nos autos da CARTA 
PERCATÓRIA nº 0000817-67.2015.8.26.0510 (oriunda da 1ª Vara Cível Comarca de Campinas/SP, Cumprimento de Sentença nº 0004064-66.2004.8.26.0114). Ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0003-06). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível 
da Comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por 
cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita: OBS: Se o lance atingir valor entre 40% e 59%, estará condicionado à liberação pelo juízo - lance condicional. Matrícula 42.047 do 2º Cartório de Registro de Imóveis 
de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.234.468,50 (Hum Milhão, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) atualizado pela tabela do TJSP, em Maio/2018.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito, e para as intimações dos executados: ZABDI ACCOUNTING – SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/C LTDA (CNPJ nº 01.059.679/0001-57) na pessoa de seus representantes legais, JONAS VOLCOV (CPF nº 076.174.778-80) e ANDREIA VOLCOV 
(CPF nº 127.786.828-05) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, ORA EM FASE DE EXECUÇÃO - Processo nº. 1009761-44.2014.8.26.0003, ajuizada por MARCOS ALBINO ALVES TRENTIN (CPF nº 758.786.908-53). A Dra. Samira 
de Castro Lorena, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e 
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, 
e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem 
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fls. 904 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 48.599 DO CRI DE 
FRANCO DA ROCHA/SP: AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), atualizada até (junho/2021) conf. fls.  Homologação de fls. 904 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de Parte ideal correspondente à 32,557424% de bem imóvel e para intimações dos executados CONSTRUTORA MORONI RANZANI LTDA-ME (CNPJ nº 48.533.483/0001-16) na pessoa de seus representantes legais, JOEL MORONI (CPF nº 186.284.358-91) e JOSÉ ELIA TAVARES 
RANZANI (CPF nº 067.886.881-68), bem como para a intimações dos coproprietários: NANCI DE ARRUDA CAMARGO MORONI (CPF nº 305.832.178-34); NILVIA MARIA ZANIN RANZANI (CPF nº 067.886.881-68); ANTONIO ANDRADE SANTOS (CPF nº 120.157.098-00) e sua mulher 
CLÉLIA APARECIDA CALIXTO ANDRADE SANTOS (CPF nº 019.798.348-06); MARIO AUGUSTO ARRIGHI (CPF nº 323.591.998-89); ADALBERTO EMIDIO MISSORINO (CPF n° 747.333.708-49) e sua mulher VERA APARECIDA FRANZINI MISSORINO  (CPF nº 159.787.088-94); FELIPE 
MORONI (CPF nº  329.759.928-66); DORIVAL DELBON FILHO (CPF nº 187.418.198-53) e sua mulher KATIA MARA DO NASCIMENTO BERNADO DELBON (CPF nº 028.506.948-94); DARCI JOSE PIAN (CPF nº 487.547.148-34); HELOISA ROSA DO NASCIMENTO (CPF nº 167.069.698-77) 
e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 4002484-52.2013.8.26.0037 (01), ajuizada pela exequente IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A (CNPJ nº 06.912.785/0001-55). O Dr. Paulo Luis 
Aparecido Treviso, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Araraquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e 
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com 
término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues 
a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 325 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 52.007 DO 1° CRI DE ARARAQUARA/
SP: AVALIAÇÃO PARTE IDEAL: R$ 976.722,72 (novecentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), atualizada até (setembro/2020), conf. laudo de avaliação de fls. 293/316 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de Parte ideal correspondente à 32,557424% de bem imóvel e para intimações dos executados CONSTRUTORA MORONI RANZANI LTDA-ME (CNPJ nº 48.533.483/0001-16) na pessoa de seus representantes legais, JOEL MORONI (CPF nº 186.284.358-91) e JOSÉ ELIA TAVARES 
RANZANI (CPF nº 067.886.881-68), bem como para a intimações dos coproprietários: NANCI DE ARRUDA CAMARGO MORONI (CPF nº 305.832.178-34); NILVIA MARIA ZANIN RANZANI (CPF nº 067.886.881-68); ANTONIO ANDRADE SANTOS (CPF nº 120.157.098-00) e sua mulher 
CLÉLIA APARECIDA CALIXTO ANDRADE SANTOS (CPF nº 019.798.348-06); MARIO AUGUSTO ARRIGHI (CPF nº 323.591.998-89); ADALBERTO EMIDIO MISSORINO (CPF n° 747.333.708-49) e sua mulher VERA APARECIDA FRANZINI MISSORINO  (CPF nº 159.787.088-94); FELIPE 
MORONI (CPF nº  329.759.928-66); DORIVAL DELBON FILHO (CPF nº 187.418.198-53) e sua mulher KATIA MARA DO NASCIMENTO BERNADO DELBON (CPF nº 028.506.948-94); DARCI JOSE PIAN (CPF nº 487.547.148-34); HELOISA ROSA DO NASCIMENTO (CPF nº 167.069.698-77) 
e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 4002484-52.2013.8.26.0037 (01), ajuizada pela exequente IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A (CNPJ nº 06.912.785/0001-55). O Dr. Paulo Luis 
Aparecido Treviso, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Araraquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e 
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com 
término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues 
a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 325 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 52.007 DO 1° CRI DE ARARAQUARA/
SP: AVALIAÇÃO PARTE IDEAL: R$ 976.722,72 (novecentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), atualizada até (setembro/2020), conf. laudo de avaliação de fls. 293/316 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens móveis e imóveis e para intimação da executada CONSTRUTORA KELLER LTDA (CNPJ nº 48.378.269/0001-32) na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0010432-
98.2019.8.26.0071, ajuizada pela exequente CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR ANA PAULA (CNPJ 54.727.540/00001-99). O Dr. Marcelo Andrade Moreira, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regu-
lamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com 
término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 75% (setenta e cinco por cento, conf. decisão de fls. 233 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM 
n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE 1: Designado como (01) uma Carreta marca REB/SAFARI, ano 1989, cor branca, placa BQS-9673, renavam 00398694001, chassi AGAN302789. AVALIAÇÃO: R$ 6.000,00 (Seis mil reais), atualizado até (julho2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 150 dos 
autos. LOTE 3: Designados como 04 (quatro) máquinas, utilizadas na fabricação de tintas e texturas. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais), atualizado até (julho2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 150 dos autos. LOTE 4: Designados como (20) vinte  vagas de Garagens do 
subsolo do EDIFÍCIO SOLAR NORTHWEST MATRICULA Nº 44.373 DO 1° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA VAGA DE GARAGEM: R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais), atualizado até (julho/2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 151/152 dos autos. AVALIAÇÃO 
TOTAL CORRESPODENTE AS (20) VINTE VAGAS DE GARAGENS: R$ 1.260,000,00 (Um milhão e duzentos e sessenta mil reais), conf. termo de penhora e deposito de fls. 151/152 dos autos. LOTE 5: MATRICULA Nº 50.061 DO CRI DE AVARÉ/SP: AVALIAÇÃO: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), atualizado 
até (julho/2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 151/152 dos autos. LOTE 6: MATRICULA Nº 20.822 DO 1° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), atualizado até (julho/2020), conf. termo de penhora e deposito de fls. 151/152 dos autos.
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL DOS BENS MÓVEIS DESCRITOS NA FALÊNCIA DE TRADEFER FERRO E AÇO LTDA (CNPJ nº 60.991.882/0001-26), representada neste ato por seus sócios, Sr. RODRIGO ADDUCI (CIRG nº 34.116.505-0 SSP SP, CPF (MF) nº 309.913.068-05), BEM COMO 
PARA INTIMAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS - PROCESSO Nº 1091519-40.2017.8.26.0100. O Dr. Joao De Oliveira Rodrigues Filho, Juiz de Direito da 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 06/09/2021 às 14:00h, e com término no dia 08/09/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando 
já designado para a 2ª Praça com início no dia 08/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 28/09/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação; e por fim já designando a 3ª 
Praça com início no dia 28/09/2021 às 14:01h, e com término no dia 18/10/2021 às 14:00h, em caso de não haver licitantes em 2ª, nesta ocasião onde serão aceitos lances com valor condicional sub judice do Juiz do valor de avaliação atualizada da matricula abaixo descrita. Matricula nº 136.752 do 1º CRI 
de Sorocaba-SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 901.634,00 (novecentos e um mil e seiscentos e trinta e quatro reais), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho de 2021).

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1060662-43.2019.8.26.0002. 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, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA ELMAES CAUZIN
DE SOUZA FRAUCHES , RG 23081682, CPF
126.950.668-48, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura S/C Ltda SINEC, objetivando a cobrança de
R$ 16.781,81 (outubro/2018), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2015. 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 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento da quantia especifica- da na inicial
no vaor de R$ 16.781,81 (outubro/2018), devidamente
atualizada, bem como dos honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente
embargos ao mandado monitório, nos termos do
artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, a ré será
conside -rada 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 07 de
julho de 2021.  25 e 26.08

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 21808 nos dias 28/08  às 13
horas e 31/08 às 19
horas.www.gmleiloes.com.br  -
SP/SP (11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido 
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
1107201-40.2014.8.26.0100 (Usuc. 1346 ) 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 Tetraeng S/A Planeja-
mento e Construções, na pessoa de seu representante 
legal, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que NELSON BORGES DA 
SILVA JUNIOR ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio de uma vaga de garagem situada 
na Rua Antonio Loureiro, nº 594, vaga nº 27, localizada no 
Condomínio Conjunto Santa Catarina, Vila Santa Catarina, 
Jabaquara, São Paulo-SP, com área real privativa de 10,00 
m²,área comum de 12,771 m²,área total de 22,771 m², 
fração ideal de 0,1028%, 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.                               [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1125997-40.2018.8.26.0100. 
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) BASILIO MAGNO DE SOUZA, ALCINO DOS 
SANTOS LEOPOLDO, ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA, 
SALVADORA GODOY DE SOUZA, CLAUDIO DE SOUZA, 
THEREZINHA OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA HELENA 
DOS SANTOS, WAH WAH WONG, JULIO WONG, SU 
GON MEING, LIYING SHU FONG SU, CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Espólio de Nelsina Rodrigues Hernandez, 
Espólio e Danilo Rodrigues Hernandez ajuizou(ram) ação 
de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre 
imóvel situado um prédio localizado à Rua Edison Dias, 89 
e 95, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP:05421-060, 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.                                [24,25] 

Geru Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ/ME nº 20.955.843/0001-59 - NIRE: 35.300.469.771
Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

1. Data, Hora e Local: Em 03/06/2021, às 10h, na sede da Geru Tecnologia e Serviços S.A. (Companhia), na Rua Inácio Pereira da 
Rocha,514, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05432-011. 2. Convocação e Presenças: Convocação dispensada em virtude da presença 
dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos 
termos do art.124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss e Secretária: Andréa Silva Rasga Ueda. 4. 
Publicações: As Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração e do 
parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, foram publicadas nos jornais O Dia e 
DOESP, ambos na edição de 02/06/2021, páginas 19/20 e 7, respectivamente, já devidamente enviadas para arquivamento na JUCESP. 
5. Ordem do Dia: Em AGO: (i) apresentação e aprovação das demonstrações financeiras do exercício fiscal de 2020; (ii) apresentação 
e aprovação dos relatórios da administração sobre suas atividades durante o exercício fiscal de 2020 e (iii) destinação do lucro ou 
prejuízo do exercício; e, em AGE: (iv) alterar denominação social da Companhia; (v) alterar o art.1º do Estatuto Social; (vi) consolidar o 
Estatuto Social, refletindo a deliberação do item (v). 6. Deliberações: Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios a que se 
refere o caput do art.133 da Lei 6.404/76, bem como a inobservância dos prazos constantes dos §3º e 5º do art.133 da Lei 6.404/76, nos 
termos do §4º do referido art.133 da Lei 6.404/76. Assim, com base nas premissas acima, e após discussão das matérias constantes 
na Ordem do Dia, foram aprovados, pela unanimidade dos presentes, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o quanto segue: Em 
AGO: (i) as demonstrações financeiras que lhe foram apresentadas, relativas ao exercício fiscal de 2020; (ii) ato contínuo, os Relatórios 
da Administração, relativos ao exercício fiscal de 2020, bem como as contas dos diretores, relativas ao mesmo exercício; (iii) levando 
em consideração que no exercício fiscal de 2020 a Companhia apresentou prejuízos, no valor total de R$31.354.140,34, não haverá 
distribuição de lucros entre os acionistas relativos ao período em referência. Em AGE: (iv) alterar a denominação social de “Geru 
Tecnologia e Serviços S.A.” para “Open Co Tecnologia S.A.”; (v) em razão da deliberação do item (iv), a modificação do art.1º do Estatuto 
Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 1 - A Open Co Tecnologia S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
por ações, que se rege pelo presente estatuto social (“Estatuto”), pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e pela legislação aplicável.” (vi) a 
consolidação do Estatuto Social, que, respeitadas as alterações já deliberadas e aprovadas pelos acionistas em Assembleias Gerais 
anteriores, bem como a do item (v) acima, passará a vigorar na forma do Anexo I. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se referem estas Assembleias em 3 vias, de igual teor e forma, que foi aprovada por unanimidade dos acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss; Secretária: Andréa Silva Rasga Ueda. Acionistas: Sandro Weinfeld Reiss e 
Open Co Holding Limited (denominação atual de Geru Holding Limited) p.p. Sandro Weinfeld Reiss. São Paulo, 03/06/2021. A presente 
transcrição é cópia da ata. JUCESP nº 403.346/21-6 em 20/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Santa Luiza Agro Pecuária Ltda.
CNPJ nº 51.022.317/0001-60

Demonstrações Financeiras nos Exercícios findos em 31/03/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Contador
Delton Raul Gonçalves  
CRC - 1SP332497/O-1

Balanços patrimoniais
Ativo 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 1.942 18.038
Aplicação financeira - 10.950
Contas a receber e demais contas a receber 63.463 4.092
Estoques 28.152 19.841
Ativo biológico 174.114 148.719
Impostos e contribuições a recuperar 39.496 35.155
Total do ativo circulante 307.167 236.795
Realizável a longo prazo
Impostos e contribuições a recuperar 31.004 31.112
Outros ativos 7.208 3.946

38.212 35.058
Imobilizado 667.753 648.532
Intangível 17 22
Direito de uso 2.428 4.136
Total do ativo não circulante 708.410 687.748
Total do ativo 1.015.577 924.543

Passivo 2021 2020
Empréstimos financiamentos 11.154 14.545
Fornecedores e outras contas a pagar 43.777 36.060
Adiantamento de clientes - 106.780
Tributos parcelados - 3.469
Arrendamento a pagar 34 2.380
Passivo fiscal corrente 15.797 2.856
Total do passivo circulante 70.762 166.090
Não circulante: Empréstimos financiamentos 19.270 40.408
Passivo fiscal diferido 198.629 166.428
Tributos parcelados - 2.575
Arrendamento a pagar 2.581 1.902
Provisão para contingências 5.148 3.072
Outros passivos 188.728 184.326
Total do passivo não circulante 414.356 398.711
Patrimônio líquido: Capital social 342.967 342.967
Ajustes de avaliação patrimonial 3.019 3.130
Reserva de lucro 184.473 13.645
Total do patrimônio líquido 530.459 359.742
Total do passivo 485.118 564.801
Total do passivo e patrimônio líquido 1.015.577 924.543

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Ajuste de Reserva Lucros

Capital avaliação de acumu-
social patrimonial lucro lados Total

Saldos em 1º/04/2019 342.967 3.406 30.911 - 377.284
Dividendos distribuídos - - (25.000) (11.000) (36.000)
Realização da reserva
 de reavaliação - (276) - 276 -
Juros sobre capital próprio - - - (19.000) (19.000)
Resultado do exercício - - - 37.458 37.458
Constituição de reserva
 de lucro - - 7.734 (7.734) -
Saldos em 31/03/2020 342.967 3.130 13.645 - 359.742
Dividendos distribuídos - - (12.000) - (12.000)
Realização da reserva
 de reavaliação - (111) - 111 -
Juros sobre capital próprio - - - (15.000) (15.000)
Resultado do exercício - - - 197.717 197.717
Constituição de reserva
 de lucro - - 182.828 (182.828) -
Saldos em 31/03/2021 342.967 3.019 184.473 - 530.459

Demonstrações de resultados 2021 2020
Receita operacional líquida 722.346 481.519
Valor justo do ativo biológico 15.358 870
Custo dos produtos vendidos (454.204) (407.336)
Lucro bruto 283.500 75.053
Despesas administrativas (7.577) (9.400)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 2.419 (7.224)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 278.342 58.429
Resultado financeiro: Receitas financeiras 151 559
Despesas financieras (6.656) (11.060)

Demonstrações de resultados abrangentes
2021 2020

Resultado do exercício 197.717 37.458
Resultado abrangente total 197.717 92.484

Resultado financeiro líquido (6.505) (10.501)
Lucro antes dos impostos 271.837 47.928
IR e CS correntes (41.919) -
IR e CS diferidos (32.201) (10.470)
IR e CS (74.120) (10.470)
Resultado do exercício 197.717 37.458

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 1045725-75.2018.8.26.0224 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 Le i, etc. Faz Saber a Antônio 
Carlos Costa de Sousa CPF 095.335.888-70 que Associação dos Condôminos Torre do Sol ajuizou Ação de Execução de 
Título Extrajudicial para recebimento de R$17.188,43 (mar/18) decorrente das despesas condominiais vencidas de 10.04.13 
a 10.03.18 do apto. 74 do Bloco 01 do Condomínio Exequente, bem como as vencidas no curso do processo. Estando o 
executado em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 
dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, 
incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, 
prazos estes a fluir os 30 supra, ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 de agosto de 2021.  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo n 1077297-33.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) 
Expresso Rodoviário São Judas Eireli EPP, CNPJ. 19.662.897/0001-47, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte 
de Toth Sociedade de Advogados, objetivando a cobrança de R$ 18.279,52 (julho/2018), oriunda do Contrato de Prestação 
de Serviços Jurídicos. 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. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 12 de maio de 2021. 

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 1000020-04.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, 
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliana 
Guerra Tozzi, CPF. 535.768.968-72, Nelson Tozzi, CPF. 224.198.378-00 e Tocam Impregnação Industrial e Comércio Ltda., 
CNPJ. 51.545.150/0001-11 que nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial, requerida por LN Factoring Fomento 
Mercantil Ltda., foi deferida a intimação por edital para que fiquem intimados da penhora que recaiu sobre o imóvel de 
matricula nº 136.616 do Registro de Imóveis de Itanhaém de propriedade do Sr. Nelson Tozzi, podendo, no prazo de 15 
dias, a fluir após o prazo supra, oferecer impugnação ou, no prazo de 10 dias, a fluir após o prazo supra, requerer a 
substituição do bem, desde que comprovem que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo a exeqüente, nos termos do 
art. 847 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2021. 

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1077843-54.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Ma Kin Fu, CPF. 526.261.488-49 e 
Katsuko Kimura Ma, CPF. 215.411.538-12 que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício 
Califórnia, encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta, e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de penhora, pague o valor de 
R$ 89.740,48 (agosto/2019), referente as despesas condominiais do apartamento nº 141, no 14º andar ou 15º pavimento. Poderá oferecer 
embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após o prazo supra deste edital. No caso de embargos, o devedor se sujeita ao pagamento 
de multa de até 20% sobre o valor em execução. O reconhecimento do crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução, no prazo 
para oferta de embargos, permitirá a executada requerer que 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, 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.  

29ª Vara Civel -  
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1036092-92.2016.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito da 29ª 
Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz saber a Elisabete Azevedo Baldassin CPF 269.818.118-47, que Garcia & Ferreira 
Cursos Telepresenciais Ltda - ME ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 308.428,74 (junho/2021). Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os 
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do 
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de 
penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                      [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1081739-47.2015.8.26.0100. 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) Esp. Eugenio de Andrade Martins, Esp. Nilza Yvone Paiva Martins, Roberto 
Antiga, Eder José Paschoal, Leonor Gomes da Graça Martins, Gustavo da Graça Martins, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Antonio Carlos Groppo e Marlene 
Sandrini Groppo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Renzo 
Borghi, nº 07, Vila Graziela, CEP:05340-050, São Paulo-SP, 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          [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123659-93.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Raphael Longo Cimino CPF 417.073.298-77, que Hospital Alemão Oswaldo Cruz ajuizou ação monitória, 
para cobrança de R$ 52.323,96 (nov/2018), referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças, com 
Termo de Esclarecimento de Internação e Responsabilidade. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com isenção 
de custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2021.                                                [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1126809-53.2016.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Brasiluz Comercial e Construtora Limitada, Edificio Maison Gledson, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria José Pila 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua da Mooca, n.º 4.738, 
apartamento 42, Mooca, nesta capital, SP, CEP 03165-002, 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.         [24,25] 

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 4ª VARA CÍVEL -
Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594 - 2º andar - salas 202 e 204 - Casa
Verde - CEP 02546-000 - Fone: (11)-3951-2525 - São Paulo-SP - E-mail:
santana4cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1020340-23.2015.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo,  Dra. FERNANDA DE CARVALHO
QUEIROZ, na forma da Lei. FAZ SABER a GIUSEPPE NAIMO JUNIOR, CPF
426.646.648-08, que NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA lhe ajuizou ação de EXECUÇÃO objetivando a quantia de R$ 6.780,67 (no
ajuizamento) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, dívida esta
representada por título vencido e não pago. Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo do
presente edital, PAGUE em 03 dias, o DÉBITO ATUALIZADO, onde os honorários
advocatícios arbitrados em 10 %, serão reduzidos pela metade no caso do
pronto pagamento, ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou ainda, RECONHE-
CENDO o crédito da exequente e depositando ser lhe á permitido PARCELAR o
RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS devidamente atualizadas, SOB PENA de
PENHORA de bens, ficando ainda ciente que no caso do silêncio lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 18 de Agosto de 2021. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.

24  e  25/08

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0005658-64.2021.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Fresca, na forma da Lei, etc. Faz saber a Alividros 
Comércio de Vidros Eireli ME, CNPJ. 14.196.440/0001-70 e Alisson Santos Souza, CPF. 056.706.644-42, que Ieda Maria 
Klinger Nasi, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 12.613,55 
(junho/2021), corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente de que, nos termos 
da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a 
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza 
seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0019815-50.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Inforisk Liberações 
Cadastrais e Serviços Ltda., CNPJ 06.075.887/0001-63, com endereço à Avenida Miruna, 168, 2º andar, Indianópolis, CEP 04084-000, 
São Paulo - SP, GVR Gestão de Risco Ltda., CNPJ 11.329.899/0001-07, com endereço à Av. Interlagos, 6872, Interlagos, CEP 04777-
000, São Paulo - SP, Fratelli Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 09.195.845/0001-54, com endereço à Avenida Engenheiro 
Luiz La Scala Junior, 120, Vila Mathias, CEP 11075-150, Santos - SP, GV Assessoria e Consultoria em Gerenciamento de Riscos Ltda., 
CNPJ 04.900.055/0001-09, com endereço à Avenida Interlagos, 6872, Interlagos, CEP 04777-000, São Paulo - SP e GV Gerenciamento 
de Risco Ltda., CNPJ 04.900.055/0001-09, com endereço à Estrada da Vista Alegre, 60, fundos, Vale Tranquilo, CEP 06900-000, Embu-
Guaçu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Techis Serviços e 
Consultoria S.A., alegando em síntese: que, sendo credor da empresa GV Gestão de Risco Ltda., e constatando alterações em seu 
cadastro no seu registro junto a JUCESP, requer a citação das empresas para que se manifestem e requeiram as provas cabíveis com 
base no artigo 135 do CPC . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 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 12 de julho de 2021. 

Saphyr Holdco Serviços de Shopping Centers S.A.
NIRE 35300570774 - CNPJ/MF nº 40.248.650/0001-75

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 12.08.2021 
Data, Hora, Local: 12.08.2021, às 09 horas, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 7º andar, 
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Angel David Ariaz; Secretário: 
Rafael Mazzini Coelho Teixeira. Deliberações Aprovadas: (i) A redução de capital social, julgado excessivo, nos 
termos do artigo 173, da Lei 6.404/76. Com a redução do capital social no montante de R$ 2.000.000,00, o capital 
social passará de R$ 11.465.409,00 para R$ 9.465.409,00, mediante o cancelamento de 7.074.638 ações ordinárias 
de titularidade da acionista HSI IV Real Estate Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, 
com a restituição em moeda corrente nacional à acionista. O capital social passará a ser de R$ 9.465.409,00, dividido 
em 33.483.655 ações ordinárias. (ii) A alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital Social da 
Companhia é de R$ 9.465.409,00, dividido em 33.483.655 ações ordinárias. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a 
ata que foi assinada por todos os Acionistas. Angel David Ariaz - Presidente, Rafael Mazzini Coelho Teixeira - Secretário.

CNPJ 22.575.279/0001-74 - NIRE 35300478355

26/07/2021, às 10 horas, na sede social.  Dispensado. Totalidade do Capital 
Social. 

 Foram encerrados os tra-
balhos.  nº 382.710/21-6 em sessão de 11/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ nº 00.491.010/0001-77 - NIRE 35.300.141.377

-
-

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS    -     Praça João Mendes s/nº - Salas 2203
/ 2205 e 2207 - Centro - CEP 01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP
- E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da
ação de USUCAPIÃO, processo nº 1134377-23.2016.8.26.0100. A MMª Juíza de
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dra. VIVIAN LABRUNA CAPATANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Cicera Vieira da Si lva, Francisco Ferreira, Maria do Socorro Mendes Ferreira,
Reinaldo, Ozeas Elias Gonçalves, Ruy Gonçalves Martins Reis Costa, Ruy Reis
Costa, Aduy Mello Costa, Humberto Luiz Reis Costa, Huberto Reis Costa, Maria
ReisCosta,  réus ausentes,  incer tos,  desconhecidos,  eventuais  in teressados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MIGUEL DE SOUZA CERQUEIRA
e MARILIN VIEIRA DE CAMPOS CERQUEIRA ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visan-
do declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Benito Silveira, 163, Jardim
Tie te,  CEP 03929-280,  São Paulo /SP,  a legando posse mansa e  pací f ica  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 contes-
tada 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 14 de julho de 2021.

24 e  25/08

Casa de Saúde Santa Rita S/A – CNPJ/MF nº 60.882.289/0001-41
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a ser realizada no dia 02/09/2021, às 11h30, na Avenida Faria 
Lima, 3.311, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, excepcionalmente, em virtude da pandemia COVID-19, já que o Anfiteatro 
da Casa de Saúde Santa Rita S/A localiza-se em ambiente hospitalar, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1. Exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social 
encerrado em 31/12/2020; 2. Destinação do resultado do exercício; 3. Fixação da remuneração dos membros da Diretoria. 
São Paulo, 20/08/2021. Dr. Carlos Eduardo Lichtenberger – Diretor Presidente. (24, 25 e 26/08/2021)

Ybyrá Gestão e Participações S.A.
CNPJ/MF 11.094.555/0001-66 - NIRE 35.300.371.682

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Ybyrá Gestão e Participações S.A. convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos 
do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, que será realizada na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Peruíbe, nº 40, sala J, Jardim Europa, CEP 01448-090, em primeira convocação, no dia 02 de setembro de 2021, às 10 horas, para
tratar da seguinte ordem do dia, qual seja, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. São Paulo - SP, 24 de agosto de 2021.
Membros da Diretoria da Companhia: Carlos Alberto Longo - Diretor Presidente; Eduardo Longo - Diretor sem designação específica.

Imobiliária São João S.A.
CNPJ nº 49.709.983/0001-29 - NIRE nº 35.300.090.543

Convocação - Assembleia Geral Ordinária - AGO
Ficam os Srs. acionistas da Sociedade, convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar-se no dia 30/08/2021, às 10:00 h, na sede social da Companhia, na Fazenda São João, 
em Araras-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, discussão e votação 
do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
30/04/2021; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
3) Eleição da Diretoria para o novo período legal e estatutário, com fixação de seus honorários. Araras-
SP, 21/08/2021. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

Geneseas Holding S.A.
CNPJ: 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Conselho de Administração da Geneseas Holding S.A. (“Companhia”) convida os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 10 horas do dia 08 de setembro de 2021, na sede social da Companhia, localizada
na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.955, 1º andar, conjunto 12, sala C, Vila Olímpia, CEP 04548-005, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a ratificação da destinação do
lucro líquido apurado no exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como ratificar a distribuição de dividendos, se
for o caso; (iii) a aprovação das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iv) a aprovação da destinação do lucro líquido apurado no exercício social da Companhia encerrado em
31 de dezembro de 2019, bem como ratificar a distribuição de dividendos, se for o caso; (v) a aprovação do Terceiro Plano de Opção de Compra de
Ações da Companhia; (vi) o aumento do capital social da Companhia, no montante de, no mínimo, R$ 2.469.372,00 (dois milhões quatrocentos e
sessenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais) e, no máximo R$3.088.943,00 (três milhões, oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois
reais e trinta e dois centavos), e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; (vii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar
todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima. Informações Gerais: Todos os documentos pertinentes às 
matérias a serem debatidas conforme ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Poderão participar da
Assembleia os Acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores mediante apresentação
de instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Conselho de Administração.

2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível –SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1125591-19.2018.8.26.0100. 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)JACY MARTINS ALCANTARA, ARMANDO DE ALMEIDA ALCANTARA,
JOSÉ VANDERLI DE SOUZA, JOANA BARBOSA DE SOUZA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA,
LURDES FRANCISCO RODRIGUES, DINORA DE SOUSA MACEDO, MARCIO DA FONSECA,
ADRIANE APARECIDA ALEXANDRE DA FONSECA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcio da Fonseca ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Nhamunda n° 210, Casa 01, CEP
03521-020, Vila Dalila, São Paulo-SP, 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. São Paulo-SP. J - 24 e 25/08

6ª Vara Cível, do Foro Central Cível –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1029611-16.2016.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr. Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus AUTO POSTO LIDER DO
SÃO LUCAS - LTDA, CNPJ nº 02.178.066/0001-00 e ELIZABETH PEREIRA DA SILVA, CPF nº 115.765.078-
31, que, por parte de Guilcy Maria Paiva Meredig foi movida contra eles cobrança de aluguéis cumulada com
despejo, por meio do procedimento comum em decorrência do descumprimento do pagamento dos aluguéis
referente aos meses de Janeiro/Fevereiro e Março de 2016, totalizando um montante de R$ 56.614,02 do
imóvel localizado à Avenida Sapopemba, nº 68, Água Rasa, São Paulo SP. Atribuiu-se à causa do valor de R$
153.328,68. Est ando os correqueridos em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias
úteis, após o prazo supra, CONTESTEM 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. São Paulo-SP. J - 24 e 25/08

14ª Vara Cível, do Foro Central –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS. PROCESSO Nº
0193646-98.2002.8.26.0100 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. Este Juízo FAZ SABER a Aldo Alberto
Marzullo Garcia, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movido incidente de desconsideração
de personalidade jurídica em incidente de cumprimento de sentença para por Saturnino Canuto Fernandes
e Tl Publicações Industriais Ltda, alegando em síntese: a parte ré promoveu desvio de finalidade e confusão
patrimonial a ensejar a sua responsabilidade pelo pagamento do débito de R$ 23.111,46 (maio/2015).
Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. São Paulo-SP. J - 24 e 25/08

29ª Vara Civel – SP.  INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC: 0028772-32.2021.8.26.0100. A Dra.
DANIELA DEJUSTE DE PAULA, Juíza da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a DRA.
FABIANE HORCEL CONSULTORIA FARMACÊUTICA, CNPJ/MF sob o n. 09.233.407/0001-33, que
Octalab Laboratorio de Manipulação, ação ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando a ré
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra,
pague o débito de R$ 55.980,65 (07/2021), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários
advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Afixado e
Publique-se na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo-SP. J - 24 e 25/08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Data: 08 de
setembro de 2021. Endereço Rua Luis Coelho, 320, 7º and., Cerqueira César, São
Paulo/SP, CEP 01309-000. Horário às 10h30min são Convocadas as Sras.Sócias
Proprietárias da BELLA CENTER DE SÃO PAULO, CNPJ 62.117.742/0001-59 a se
reunirem em Assembléias Geral Ordinária, na forma prevista no art. 30 dos Estatutos
Sociais, no dia, local e horário indicados acima, em primeira convocação e, em
segunda convocação, às 11horas, com qualquer número de associadas presentes,
para deliberarem a seguinte ordem do dia: Eleição e Posse de Diretoria para o biênio
2021/2023.- Assuntos gerais. Somente será permitida a participação das sócias
proprietárias quites com os pagamentos da taxa de Manutenção mensal e de
procuradores que apresentarem procuração com poderes específicos e firma
reconhecida.As procurações e os recibos de pagamentos dos 3 (três) últimos meses,
devem ser apresentados aos componentes da mesa, 30 (trinta) minutos antes do
inicio da AGO. São Paulo,23., de .agosto, 2021. Sócias Proprietárias.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1045642-82.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Sandro Ferreira dos Reis, Brasileiro, Casado, Empresário Comercial, RG 48384368-4, CPF 228.939.988-44, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de JAS Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando o 
recebimento de R$ 1.113,05 (maio/2014), referente ao contrato de locação, da loja 42 da Rua Santa Ifigênia, n° 555/561 e 
565, firmado entre as partes em outubro/2013. 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 19 de agosto de 2021. 

Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0013542-50.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Edy Wilson Perez, CPF. 078.679.528-02, que Stefan Krieger, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada 
a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, 
efetuando o pagamento da quantia de R$ 156.452,52, corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 
2º, IV, do CPC, e ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 
523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extra to, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2021. 

Processo 1063460-45.2017.8.26.0002, da 6ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo. A 
Dra. Juliana Morais Bicudo, Juíza de Direito, JULGA PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 
Civil, para o fim de decretar a interdição de MICHIKO KITAZAWA, filha de Choichi Shida e Tao Shida, declarando-a relativamente incapaz 
para praticar os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma do artigo 4 o , III, do Código Civil. 
Com fulcro no artigo 1.775, § 1 o , do Código Civil, nomeio-lhe curadores os Srs. WILSON MASSATOSHI KITAZAWA e DENIS 
MASSAHARU KITAZAWA, que, no exercício da curatela, deverão observar ao disposto nos artigos 1.740 a 1.752 do Código Civil, na 
forma do artigo 1.781 do mesmo diploma legal. A curatela será compartilhada entre os requerentes.     

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1037260-27.2019.8.26.0100 O MM. Juíz de Direito da 38ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Leonardo Santos e Silva, CPF 650.462.503-49, que JAS Empreendimentos Imobiliários Ltda. ajuizou-lhe Ação de Execução 
de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 2.212,63 (abril/19) das parcelas não pagas do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida firmado entre as partes. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se EDITAL, para 
que em 3 dias pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que nesse prazo, 
reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o 
parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluírem após os 20 dias supra, 
ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2021. 

Captalys Companhia de Crédito
CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590

Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 01 de Setembro de 2021 - Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, CEP 04530-001, 
registrada no Número de Identifi cação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), 
nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de setembro 
de 2021, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 (“AGE”), a fi m de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: 
(i) aprovação (a) da reforma integral do estatuto social da Companhia para, dentre outros, (a.1) modifi car o objeto 
social da Companhia; (a.2) prever a possibilidade de aumento do capital autorizado em ações de emissão da 
Companhia; (a.3) alterar o rol matérias sujeitas à aprovação dos acionistas e da administração da Companhia; e (a.4) 
estabelecer determinadas regras e procedimentos a serem observados em caso de aquisição de participação acionária 
da Companhia; bem como (b) consolidação do estatuto social da Companhia; (ii) autorização à Diretoria da Companhia 
e/ou seus procuradores para que pratiquem todos e quaisquer atos e assinem todos e quaisquer documentos que se 
fi zerem necessários para a efetiva implementação das deliberações acima. Instruções e Informações Gerais: 1. 
Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se 
encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGE 
acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência 
da AGE, nos termos do artigo 9º do estatuto social da Companhia. 3. O acionista ou seu representante legal deverá 
comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionista que desejar ser 
representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, 
quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, 
notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de cópia 
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, sejam 
depositados no escritório da Companhia localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@
captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da 
data marcada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que intensifi cou medidas de proteção e higienização 
de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na AGE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, 
os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja 
possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicionais 
poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São Paulo, 23 de agosto de 2021. 
Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração
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Brasileiro de Rotax e de Endurance
têm data mantida para outubro

PÁGINA 8 QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO 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.

O brasileiro Pipo Derani
conquistou um grande resulta-
do no domingo em sua sexta
participação na lendária 24
Horas de Le Mans. O piloto
foi o quarto colocado no ge-
ral na nova categoria de hiper-
carros.

Pilotando pela equipe Gli-
ckenhaus Racing, a bordo do
Glickenhaus 007 LMH, Dera-
ni completou vários excelen-
tes stints, aumentando sua re-
putação como um dos pilotos
mais rápidos e consistentes do
endurance mundial.

Ao lado de Franck Mail-
leux e Olivier Pla, Derani con-
tribuiu significantemente para
o acerto geral do carro #708
da Glickenhaus, que fez sua
estreia na 89ª edição da maior
prova de endurance do mundo.

Largando da quarta coloca-
ção, Pla conseguiu chegar ao
terceiro lugar no início da dis-
puta, antes de iniciar a estra-
tégia pré-determinada pela
equipe para as 24 horas. Dera-
ni também andou forte, mos-
trando suas habilidades e co-
locou o carro da equipe na bri-
ga constante pelo pódio com
o Alpine ELF Matmut.

No geral, a equipe ficou
muito satisfeita com o quarto
lugar em sua primeira disputa
em Le Mans, apenas a terceira
prova do novo carro. Derani
também ficou contente com
outro grande resultado e man-
teve seu índice de 100% de
aproveitamento em Le Mans,
onde completou todas as pro-
vas que disputou desde 2015.

Em suas participações, o
brasileiro tem um segundo lu-
gar, dois quartos e um quinto,
correndo por três categorias
diferentes, o que mostra sua
adaptação a diferentes tipos de
carros, correndo por equipes

Kart

Presidente da CNK realiza visita ao kartódromo para definição do traçado que receberá os eventos no dia 9 de outubro

KKKKKararararartódrtódrtódrtódrtódromoomoomoomoomo Arena de Itu receberá os Brasileiros

As mudanças que acontece-
ram ao longo deste ano no calen-
dário do kartismo nacional, ain-
da decorrentes da pandemia do
coronavírus, impossibilitaram
que a Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA) e a Co-
missão Nacional de Kart (CNK)
alterassem a data das disputas do
Campeonato Brasileiro de Rotax
e Campeonato Brasileiro de Kart
Endurance.

Desta forma, os eventos se-
rão mantidos no dia 9 de outu-
bro no kartódromo Arena de Itu,
no interior de São Paulo. Rubens
Carcasci, presidente da CNK,
inclusive já esteve na terça-feira
(24) no local, para definir o tra-
çado que será utilizado.

“Infelizmente, esta data será
a mesma do Campeonato Catari-
nense de Kart. Gostaríamos mui-
to de realizar a mudança, mas há
conflitos de datas com outros
eventos também nas semanas an-
teriores e seguintes e temos al-

guns prazos, em virtude das clas-
sificações para o Mundial de
Rotax”, explicou Carcasci.

“Agradeço muito a compre-
ensão do Niki (Admir Chiesa,
presidente da Federação de Au-

tomobilismo de Santa Catarina),
que nos concedeu a data para re-
alizarmos os eventos junto com
o Catarinense, que já tinha sua
data previamente marcada. Sem
dúvida, não é o ideal e nem o que

gostaríamos, mas ainda estamos
vivendo um ano de adaptações
em virtude da pandemia”, lem-
brou o presidente da CNK.

O Brasileiro de Rotax reali-
zará sua 5ª edição, já o Brasilei-
ro de Endurance é uma das novi-
dades da nova gestão da CBA e
CNK e está sendo organizado em
parceria com a Federação de Au-
tomobilismo de São Paulo
(FASP) e o kartódromo de Itu.

Com infraestrutura comple-
ta, 60 boxes fechados, arquiban-
cada coberta e outras facilidades,
a pista do kartódromo de Itu tem
1.240 metros de extensão e é um
dos mais importantes complexos
da modalidade no Brasil.

As inscrições para o Brasilei-
ro de Rotax e o Brasileiro de
Endurance serão abertas em bre-
ve no kartódromo da Granja Via-
na e ainda poderão ser realizadas
em Itu na semana dos eventos. Os
regulamentos também serão di-
vulgados nas próximas semanas.
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Melo e Kubot confirmam favoritismo e estão
nas quartas de final em Winston-Salem

Cabeça de chave número 1 e atual campeã do ATP 250, a dupla estreou com vitória na noite desta segunda-feira (23) diante
do indiano Banthia e do norte-americano Thomson. Os próximos adversários serão Ken e Neal Skupski

A dupla Marcelo Melo e
Lukasz Kubot confirmou seu fa-
voritismo e estreou com vitória
no ATP 250 de Winston-Salem.
Na noite de segunda-feira (23),
os cabeças de chave número 1
derrotaram o indiano Siddanth

Banthia e o norte-americano
Matthew Thomson por 2 sets a
0, parciais de 6/2 e 6/4, em
1h04min, avançando para as quar-
tas de final. O mineiro e o polo-
nês são os atuais campeões do
torneio, disputado no Wake Fo-

Marcelo Melo

rest Tennis Complex, na Caroli-
na do Norte (EUA).

Os próximos adversários, em
data a ser definida, serão os ir-
mãos britânicos Ken e Neal
Skupski, que ganharam do uru-
guaio Ariel Behar e do equatori-
ano Gonzalo Escobar por 2 a 1 –
4/6, 7/6 (7-5) e 10-5.

“Hoje (segunda-feira) joga-
mos muito bem. Eram adversá-
rios que não tínhamos visto jo-
gar antes, convidados do torneio.
Um jogo em que temos mais ex-
periência, mais controle, mas ao
mesmo tempo é perigoso. Eles
acabaram tendo break acima no
segundo set por duas vezes. Mas
acho que nossa experiência, tran-
quilidade, ajudou bastante para
conseguirmos a vitória. Muito
importante, passo a passo. Uma
preparação muito boa para o US
Open. Quanto mais jogos fizer-
mos, melhor para nós”, explicou

Marcelo, que tem o patrocínio de
Centauro e BMG, com apoio da
Volvo, Head, Voss, Foxton, Asics,
Bolsa Atleta e Confederação
Brasileira de Tênis.

No primeiro set, Melo e Ku-
bot quebraram duas vezes, no
quinto e no sétimo games, para
dominar a parcial e vencer por 6/
2. No segundo, uma sequência de
breaks. Primeiro, dos adversári-
os, abrindo 2/0. Melo e Kubot
devolveram, 2/1. Banthia e
Thomson voltaram a quebrar, 3/
1. E mais uma vez, o mineiro e o
polonês reagiram, 3/2, conse-
guindo mais um break, no nono
game, 5/4, para fechar em 6/4.

No ranking mundial individu-
al de duplas divulgado na segun-
da-feira (23) pela Associação dos
Tenistas Profissionais (ATP),
Melo está em 20º lugar, com
4.835 pontos. Kubot aparece na
19ª colocação, 4.880.
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Volta Ciclística Internacional do Grande
ABC 2021 receberá inscrições até 9

Tradicional prova acontecerá no dia 12, com sede em Ribeirão Pires
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22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC

A 22ª Volta Ciclística Inter-
nacional do Grande ABC será
atração no dia 12 de setembro,
reunindo o que há melhor no es-
porte na atualidade em um circui-
to/arena montado na Avenida Pre-
feito Valdírio Prisco, em Ribei-
rão Pires. O evento reunirá ci-
clistas de diferentes categorias,
sendo que a Elite, Sub 23 e Open
Master, todas do masculino, per-
correrão 112 km, sendo 85 pe-
los municípios da região e mais
dez voltas no circuito de 2,7 km
chegada na arena do evento. Se-
rão quatro baterias ao longo do
dia, com início às 8h, e a promes-
sa é de muita disputa. Mas antes
da prova, os interessados têm de
correr para garantir presença.

As inscrições estão abertas,
mas poderão ser realizadas so-
mente até o dia 9 (não haverá ins-
crição no dia), com taxas de R$
70,00 e R$ 35,00. A inscrição
deverá ser feita no site oficial,
www.fpciclismo.org.br, ou pelo
link https://forms.gle/
XqvsScRWz8JJcwnP8, onde os
ciclistas poderão encontrar os
boletos para confirmar a inscri-
ção. As categorias Infanto Juve-

nil Masculino/Feminino, Juvenil
Masculino/Feminino e Master
D1/D2 têm direito a desconto de
50%, enquanto as categorias
Kids Masculino/Feminino, Mi-
rim Masculino/Feminino e In-
fantil Masculino/Feminino,
como forma de incentivo, terão
suas inscrições ISENTAS.

“É importante garantir a pre-
sença o mais cedo possível e
poder ficar tranquilo para a par-
ticipação. Estamos programando
mais um grande evento do ciclis-
mo paulista e nacional, reunindo
ciclistas de diversas categorias”,
destaca José Cláudio dos Santos,
o Facex, presidente da Federação
Paulista de Ciclismo.

A Volta Ciclística Internaci-
onal do Grande ABC tem como
tradição bastante equilíbrio e um
elevado nível técnico. O seu per-
curso é uma das atrações, uma
vez que atravessa as sete cidades
do Grande ABC Paulista, Rio
Grande da Serra, Ribeirão Pires,
Mauá, Santo André, São Bernar-
do do Campo, São Caetano do
Sul e Diadema, com largada no
distrito de Paranapiacaba, apre-
sentando diferentes desafios ao

ciclistas e ficando bem perto do
público. O mesmo se repetirá no
circuito em Ribeirão Pires.

Os maiores vencedores da
prova na Elite são Luciene Fer-
reira, que subiu ao topo do pódio
em seis oportunidades (2005/
2009/2021/2023/2015/2017) no
feminino, e, entre os homens, há
três bicampeões: Daniel Rogelin
(1998/2012), Jean Coloca
(2003/2005) e Francisco Cha-

Le Mans 24H: Derani
celebra chance de

brigar pelo pódio até o
final com novo carro

 da Glickenhaus
Brasileiro encerra sua sexta participação na prova mais
importante do endurance mundial na quarta colocação

morro (2006/2008).
A 22ª Volta Ciclística Inter-

nacional do Grande ABC 2021 é
uma realização da Federação Pau-
lista de Ciclismo, com apoio da
Prefeitura de Ribeirão Pires, pela
Secretaria de Juventude, Esportes,
Lazer, Cultura e Turismo (SE-
JEL), demais prefeituras da re-
gião e Polícia Militar do Estado
de São Paulo. Mais informações
no site: www.fpciclismo.org.br
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Langlais

privadas e de fábrica.
“Terminar a corrida de

uma forma tão competitiva e
mostrando ritmo e confiabili-
dade do Glickenhaus 007
Hypercar foi uma grande re-
compensa”, declarou Derani.

“Chegar às horas finais
com chances genuínas de bri-
gar pelo pódio, nos deixou
muito orgulhosos”, conti-
nuou.

“Isso deve ser visto como
um grande sucesso para todos
da equipe, em particular ao
Jim Glickenhaus, que foi a
inspiração para todo o progra-
ma”, lembrou o brasileiro de
27 anos.

“Não podemos subestimar
o desafio que é competir em
Le Mans, especialmente com
uma nova equipe e um novo
carro. Para mim, foi um pri-
vilégio fazer parte do time e
ter essa experiência tão vali-
osa com um hipercarro, neste
momento em que as corridas
de endurance entram numa
nova era”, destacou.

“O futuro parece tão pro-
missor para Le Mans e, de
fato, para todas as corridas de
endurance, então obter este
resultado é muito gratifican-
te e gostaria de agradecer a
toda a equipe e, claro, aos
meus companheiros Franck e
Olivier por essa grande e bem-
sucedida experiência”, finali-
zou Derani.

O brasileiro volta agora
suas atenções para o restante
da temporada do IMSA Wea-
therTech Sportscar Champi-
onship. Ao lado do compa-
nheiro Felipe Nasr, ele é o
vice-líder, restando três eta-
pas. A próxima delas aconte-
cerá no dia 12 de setembro,
em Laguna Seca, na Califór-
nia (EUA).


