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Famílias com dívidas em atraso
crescem para 67,3%, segundo a CNC
Mandetta diz que ciência balizou
suas decisões à frente do ministério
Página 8

Reforma tributária tem de “atacar”
programas de isenção, afirma Ministro
Página 3

ONU
condena uso
excessivo de
força durante
protestos na
Colômbia
A Organização das Nações
Unidas (ONU) condenaram
na terça-feira (4) veementemente “o uso excessivo de
força” pela polícia durante
manifestações na Colômbia
contra uma reforma tributária,
especialmente em Cali, no
oeste do país.
“Estamos profundamente
alarmados com os acontecimentos na cidade de Cali, na
Colômbia, onde a polícia
abriu fogo contra manifestantes que se opõem à reforma tributária, matando e ferindo várias pessoas de acordo com as informações disponíveis”, disse Marta Hurtado, porta voz da alta comissária para os Direitos Humanos da ONU, em entrevista
em Genebra.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,43
Venda:
5,43
Turismo
Compra: 5,38
Venda:
5,59

EURO
Compra: 6,52
Venda:
6,52

28º C
15º C

Noite
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A Agência Europeia de
Medicamentos (EMA) informou na terça-feira (4) que
iniciou uma análise em tempo real da vacina CoronaVac,
da chinesa Sinovac, contra a
covid-19, com base em resultados preliminares de testes com animais e humanos
que indicam que o produto
gera resposta imunológica
contra o novo coronavírus.
Dados da vacina serão
analisados à medida que
se tornarem disponíveis
para ajudar a acelerar possíveis aprovações, disse a
EMA.
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Ministro assina portaria
de criação do programa
Digitaliza Brasil

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou na
tarde de terça-feira (4) portarias de criação de dois programas relacionados à rádio e teledifusão. A primeira institui a
criação do programa Digitaliza

Brasil, que viabiliza a segunda
fase de transição do sinal de
televisão analógico para o digital.
“A primeira fase da transição de sinal teve o foco em regiões metropolitanas e grandes

cidades e a segunda fase avança para o interior. O sinal digital já está em mais de 2 mil cidades e alcança 75% da população. A meta agora é encerrar
as transmissões analógicas, o
que acontecerá em 31 de dezembro de 2023”, comunicou
o ministro.
Segundo Fábio Faria, o texto de criação do Digitaliza Brasil inclui metas e diretrizes para
famílias de baixa renda, que deverão ter a transição de sinal
custeada pela arrecadação do
leilão do 5G - que deve acontecer ainda neste semestre.
Em síntese, o Digitaliza Brasil permitirá que outorgas públicas sejam disponibilizadas sem
burocracia a municípios pequenos, que necessitam de ação de
empresas privadas para realizar
a digitalização.
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pandemia, de 24,1%.
A parcela de famílias que
não terão condições de pagar
suas dívidas ficou em 10,4%
em abril deste ano, abaixo dos
10,5% de março deste ano mas
acima dos 9,9% de abril do ano
passado.
O tempo médio de comprometimento com dívidas entre
as famílias foi de 6,8 meses em
abril. O tempo médio de atraso na quitação das dívidas pelos inadimplentes está em queda desde dezembro e atingiu
61,4 dias em abril, o menor
prazo desde julho de 2020.
O percentual das famílias
que utilizam o cartão de crédito como principal modalidade
de dívida voltou a crescer e chegou a um novo recorde de
80,9% do total de famílias, segundo a CNC. (Agencia Brasil)

Medida restabelece regras
flexíveis para compras e
contratos públicos
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Guia auxilia professores
com estratégias voltadas
ao ensino híbrido
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SP: 15% das pessoas com
deficiência nunca tiveram
um emprego
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Esporte

Enzo Fittipaldi é contratado pela Charouz Racing
para disputar temporada completa da F3
O automobilismo brasileiro começa a semana com uma
boa notícia, com mais um piloto correndo nas categorias
preliminares da F1: Enzo Fittipaldi foi contratado pela
equipe checa Charouz Racing
System para disputar a temporada completa da F3, campeonato no qual Enzo correu em
2020. A estreia já será neste
final de semana, no GP da Espanha, em Barcelona, onde seu
irmão, Pietro, também estará
presente como piloto reserva
e de testes da Haas F1 Team.
“Nunca escondi de ninguém que meu desejo é chegar na F1 e um dia ser campeão mundial, mesmo com as
dificuldades que tivemos no
final do ano passado para conseguir o orçamento necessá-

rio para seguir nas categorias preliminares da F1. Sempre tivemos
uma ótima relação com todos da
equipe Charouz Racing System e
quando surgiu o convite para fazermos a temporada completa em
2021, não pensamos duas vezes:
uma oportunidade como esta é
realmente única nesta fase da carreira e agradeço demais a todos
do time, em especial Antonin Charouz (CEO do time) e Bob Vavrik
(chefe de equipe”, diz Enzo, que
acumula títulos importantes na
Europa como o da F4 Italiana e o
vice da F-Regional – ele já soma
39 dos 40 pontos necessários
para obter a Super Licença.
Entre os títulos da Charouz
Racing System, como F-3000, Le
Mans Series, FIA GT e F4, destaque para o da World Series em
2017, justamente com Pietro Fit-
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Agência
europeia
inicia análise
em tempo
real da
CoronaVac

A parcela de famílias com
dívidas em atraso ou não cresceu no país em abril deste ano
para 67,5%. Em março, o
percentual era de 67,3%. Os
dados foram divulgados na terça-feira (4) pela Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC).
O resultado de abril deste
ano é o mais alto desde agosto
de 2020, quando também registrou-se um percentual de
67,5%.
Já o percentual de
inadimplentes, isto é, aqueles
que têm dívidas ou contas em
atraso, caiu de abril do ano passado de 25,3% e março deste
ano, de 24,4%, para 24,2% em
abril deste ano. Essa é a menor taxa desde fevereiro do ano
passado, portanto, período pré-

tipaldi – com associação a Lotus.
Em 2018, o time fez sua estreia
na F2 e, na temporada seguinte,
na F3, onde também competiu em
associação com outro grande
nome do esporte, a Sauber.

A temporada começa oficialmente nesta sexta-feira, com a
disputa dos treinos livres e da
classificação. Em 2021, todas as
etapas são rodadas triplas, com a
tomada de tempos formando o

grid da prova 3, que dá mais pontos. Há ainda a inversão do top10 do qualy para determinar o
grid da prova 1 e o resultado
desta prova também resulta no
grid da prova 2 (e novamente
com inversão do top-10).
Com a contratação para a
temporada 2021 completa da
F3, o brasileiro volta a focar sua
carreira na Europa e não fará o
restante das provas da Indy Pro
2000. “Correr nos EUA é excelente e no mundo ideal seria
ótimo poder andar no maior número de categorias possível,
mas a oportunidade surgida com
o convite da Charouz faz com
que a gente possa priorizar a F3
em uma condição ainda melhor,
com ótimas perspectivas de já
fazer o passo seguinte até mesmo em 2021”, completa Enzo.

Kartismo: Alberto Otazú defende
liderança na F-4 Akasp
A Associação de Kart Amador de São Paulo realizará nesta quarta-feira, a partir das
21h30, a segunda etapa do segundo turno de seu campeonato de F-4, no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia. A liderança tanto no turno quanto
na classificação geral da
Akasp é da dupla Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/
AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/Imab) e
Rogério Cardoso, seguido de
Alberto Otazú/Hélio Bianchi
na pontuação Geral.
“Vou me esforçar ao máximo para manter a liderança.

Brigar pela vitória eu sei que será
extremamente difícil, tanto pela
concorrência qualificada, quanto pela minha posição de largada
nesta etapa e pelo lastro adicional que serei obrigado a carregar”, comento Otazú, campeão do
primeiro turno.
Na F-4 Akasp, o grid de largada em fila indiana é formado
com a inversão de metade do resultado final da corrida anterior.
Além disto, o vencedor da corrida anterior ainda é obrigado a
correr com cinco quilos a mais,
e por isto é chamado de ‘lastro
do sucesso’. Desta forma, entre
os 18 karts que devem participar
desta corrida, a estimativa é que

André Relvas – nono na etapa
anterior – largue da pole position, seguido de Otávio Lotfi, Eder
Ayres, Hélio Bianchi, Nelson
Reple, Heraldo Brasil, Bruno
Biondo, Carlos Santana e Alberto Otazú, vencedor da última corrida.
O certame de F-4 da Akasp é
disputado com karts Mega dos
próprios pilotos, mas com acertos de chassi fixos, equipados
com motor Honda GX 390, de
18 hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing.
Confira a pontuação do segundo turno dos dez primeiros
do campeonato de F-4 da Akasp:
1) Alberto Otazú/Rogério Cebo-

la, 34 pontos; 2) Carlos Santana,
30; 3) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 27;
4) Heraldo Brasil/Saint Clair, 25;
5) Nelson Reple/Igor Mori, 23;
6) Alberto Otazú/Hélio Bianchi,
21; 7) Otávio Lotfi, 18; 8) Eder
Ayres/Giovanni Bondança, 17; 9)
André Relvas/Luiz Reche, 17;
10) Eduardo Reche, 16.
Confira a pontuação geral
(extra-oficial) dos dez primeiros
do campeonato de F-4 da Akasp:
1) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 93 pontos; 2) Alberto Otazú/
Hélio Bianchi, 78; 3) Nelson
Reple/Igor Mori, 72; 4) Carlos
Santana, 69; 5) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Bi-

ondo, 65; 6) Alexandre Albino,
62; 7) Eder Ayres/Giovanni
Bondança, 56; 8) Evandro Coltelli/Edson Massaru, 49; 9)
Sandro Ferraris/Caio Ferraris,
47; 10) Heraldo Brasil/Saint
Clair, 47.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Bianchi Automóveis,
Cardoso Funilaria e Pintura,
No Fire Services, Rolley Ball,
Speed Truck, IMAB Metalúrgica, TS Sports, Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP). O
jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção
para a Vida e Rotary Club Ponte
Estaiada.
Visite
www.akasp.com.br
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Guia auxilia professores com
estratégias voltadas ao ensino híbrido
Em SP, trens farão viagens
diretas de Jundiaí a Rio
Grande da Serra
A partir de terça-feira, (4)
a Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos disponibiliza trens que vão direto
de Jundiaí, ao norte da Grande São Paulo, até Rio Grande
da Serra, no sudeste da região
metropolitana. A mudança elimina a necessidade de baldeações na Estação Brás.
O novo percurso tem duração estimada de 2 horas e 8 minutos e percorre 31 estações,
das linhas 7 – Rubi e 10 - Turquesa. Segundo o secretário estadual de Transporte Metropolitanos de São Paulo, Alexandre

Baldy, a alteração atende a uma
demanda antiga dos usuários do
sistema. “O Serviço 710 irá atender esse pedido tão justo e importante”, enfatiza.
A mudança também deve reduzir o tempo de espera nas estações. Entre as estações Francisco Morato (Linha Rubi) e
Mauá (Linha Turquesa), onde o
fluxo de passageiros é maior, a
previsão é que o intervalo entre
os trens fique em média em 6
minutos. Nas pontas das linhas,
o tempo entre uma composição
e outra deve ficar em média em
12 minutos. (Agência Brasil)

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (SÃO PAULO)
Bancada de vereadores cristãos comemora a saída do prefeito Bruno Covas (PSDB) da UTI do hospital Sírio Libanês, no qual
tem sido tratado de metástases de um câncer. O católico, ex-vereador e vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) já despacha no exercício do cargo
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Bruno Covas (PSDB) teve alta - da UTI pro quarto do hospital
Sírio Libanês - pra seguir os tratamentos pela cura das metástases de um câncer que o acomete desde o final de 2019. Quem tá
no exercício do cargo é o ex-vereador e vice-prefeito Ricardo
Nunes (MDB)
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Bancada de deputados cristãos (católicos e protestantes-evangélicos) no Parlamento paulista comemora a alta do ex-deputado e prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) da UTI pro quarto do hospital
Sírio Libanês, no qual tem sido tragado de metástases de um câncer
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
João Doria (fundador do PSDB ‘liberal de centro’) tá comemorando mais a alta do prefeito de São Paulo Bruno Covas
(PSDB) do que mais uma chegada dos insumos - da China - pra
vacina Coronavac via Butantã. O vice-governador Rodrigo Garcia
(DEM ex-PSL) também
.
CONGRESSO (SÃO PAULO)
A CPI sobre as gestões da União, Estados e municípios na
pandemia do Corona vírus, não começou como comédia das tragédias provocadas pelos crimes de lesa-pátria de alguns governadores e prefeitos em relação aos crimes na aplicação dos bilhões
pra combater ...
.
(BRASIL)
... o vírus mortal. Quanto ao ex-ministro Mandetta, só faltou
dizer que Bolsonaro o demitiu porque tava com inveja dele estar
aparecendo mais que o Presidente. Já o general Pazuello avisou
que não poderá depor agora, por conviver com quem está com a
Covid 19
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Preocupado com as reformas tributária, administrativa e política (partidos), Bolsonaro resiste a todos os ataques agora pela
CPI da pandemia Covid 19. Em tempo: tá liderando pra eleição
2022 na pesquisa (Paraná), com 32% contra 23% do Lula e 14%
contra o Haddad
.
PARTIDOS
Lula (dono do PT) segue tentando cooptar as ‘esquerdas’, inclusive o PDT ex-Brizolista, que hoje em o eterno candidato Ciro
Gomes pra 2022. Enquanto isso, o Bolsonaro vai tentando costurar uma união das ‘direitas’. O PSDB ‘do muro’, segundo Doria,
tá deslocado
.
JUSTIÇAS ( BRASIL)
O Lula (PT) teve anulados pelo Supremo os “processos e condenações via Lava Jato, tirando de Curitiba e levando pras Justiças (Federal) de São Paulo e Brasília. Agora o Eduardo Cunha
teve anulados pelo STJ processos que “violaram regras do Processo Penal brasileiro”
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista CESAR NETO vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. Twitter @cesarnetoreal ... Email
@cesar.cesarneto.com
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A Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lançou neste mês o
‘Guia Ensino Híbrido’, com sugestões para o atendimento de
estudantes em regime de revezamento de aulas e atividades
presencias e mediadas por tecnologia. O desenvolvimento
deste material também contou
com o apoio técnico da Associação Parceiros da Educação.
O ‘Guia Ensino Híbrido’
apresenta – em 4 passos – propostas e sugestões para fortalecer a interação entre professores
e estudantes durante o revezamento e, formas de como o diretor e professor coordenador podem apoiar o professor em classe a planejar e implementar sua
aula utilizando os instrumentos já
disponibilizados pela Seduc-SP,
como o Centro de Mídias SP
(CMSP) e material Aprender
Sempre, por exemplo.
“Considerando papel do
professor como gestor da

aprendizagem dos seus estudantes, é importante que ao
elaborar o planejamento ele
considere como será garantido
o aprendizado previsto, tanto
para os estudantes que estão
com ele presencialmente,
como para os estudantes que
estão remotos. Então ao planejar a aula, diferente de antes, o
professor precisa preparar diferentes formas de chegar aos
estudantes e diferentes atividades, isto considerando a conectividade, a acessibilidade
necessária, e as necessidade e
desempenho individuas de cada
aluno. O Guia traz justamente
uma orientação para que os diretores e professores coordenadores apoiem o professor da
sala de aula nessa complexidade de planejamento”, explicou
Raph Gomes da Associação
Parceiros da Educação.
Este é o primeiro documento do país que trata com
detalhamento sugestões de

passo a passo para apoiar o professor no planejamento das atividades presenciais e remotas
que ocorrem em revezamento.
O uso do material, apesar de
não obrigatório, serve como
um caminho para que as equipes pedagógicas se inspirem a
atuem de acordo com suas necessidades, considerando também suas experiências, práticas, histórias e seus contextos.
“O Guia tem um papel fundamental para ajudar as escolas a se organizarem neste momento. O que é mais bacana é
que ele foi construído ouvindo experiências da rede e vendo como algumas escolas estão operando. Ele parte da premissa que temos múltiplas realidades na rede, então tudo que
está lá são sugestões e cada um
vai adaptando para a sua realidade e também contribuindo
para a construção deste trabalho híbrido. Por último é importante destacar que o Centro

de Mídias veio para ficar. Muitas vezes perguntam: Mas é só
para a pandemia? Agora já fica
claro que o CMSP também colabora com este momento híbrido e não é o seu uso não será
somente durante da pandemia”,
afirmou Bruna Waitman coordenadora do CMSP.
Confira os 4 passos apresentados no guia
Passo 1 – Definir o sequenciamento das aprendizagens (habilidades e competências) que deverão ser trabalhadas com todos
os estudantes para cada período.
Passo 2 – Planejar como
garantir essas aprendizagens
para todos os estudantes naquele período.
Passo 3 – Organizar o cronograma de atividades do professor, com divisão clara do
tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas.
Passo 4: Alinhamento das atividades com as aulas do CMSP

Prodesp e Procon-SP lançam nova plataforma
para atendimento digital ao consumidor
Na terça-feira (4), o Governo de São Paulo lança o novo
Sistema de Atendimento Digital
do Procon-SP. Desenvolvido em
parceria com a Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado , a plataforma permite que todo
o atendimento de defesa do
consumidor seja feito de forma digital, possibilitando a
abertura e acompanhamento de
reclamações, audiências de
conciliação e até mesmo fiscalização, com autos de infração e monitoramento totalmente online, acelerando a tramitação dos processos.
Para viabilizar a implantação,
a Prodesp utilizou duas das mais
modernas e inovadoras plataformas de negócios do mercado, a
Dynamics 365 e a Power Platform da Microsoft, que resultam em mais agilidade na solu-

ção das demandas.
Desde o início da gestão, a
Companhia tem se empenhado
junto a seus clientes e demais
órgãos do Estado para manter e
ampliar a oferta de serviços aos
cidadãos.
De acordo com o presidente
da Prodesp, André Arruda, o uso
da tecnologia é fundamental para
permitir que os serviços oferecidos aos consumidores possam
ser feitos pelo computador ou
celular, de forma segura, ágil e
eficiente. “No Procon.SP, iniciamos com o projeto de revitalização do portal, que ficou mais
moderno e atrativo. Para atender
aos anseios de uma sociedade
que busca pelas facilidades do
mundo digital, ajudamos a criar
um sistema inteligente e inovador, ao alcance da palma da mão
de quem precisa”, explica.

“Um dos objetivos da nossa
gestão foi dar ao consumidor um
acesso mais rápido e fácil, com
respostas mais eficazes e a parceria com a Prodesp possibilitou implementar essa mudança”,
afirma Fernando Capez, diretor
executivo do Procon-SP.
A partir de agora, a realização das audiências de conciliação será totalmente virtual –
via Microsoft Teams. Com a facilidade de realizar o atendimento no conforto e segurança de casa, evitando deslocamentos desnecessários ao consumidor, que passa a contar
com um canal de interação direto com o Procon-SP.
O diretor do órgão de defesa do consumidor detalha a novidade. “O Procon-SP estará totalmente digitalizado, assegurando mais transparência, agilidade,

conforto e rapidez ao consumidor. Na prática não será mais
necessário deslocamento físico
para fazer uma reclamação, que
poderá ser feita pelo celular ou
computador. A demanda chegará
imediatamente ao fornecedor e,
caso não seja atendida, os especialistas do Procon-SP farão audiência entre a empresa e o consumidor também de forma online. Mas para o cidadão que preferir, continuará sendo garantido o atendimento presencial”,
detalha Capez.
A Prodesp também é a responsável pelo aplicativo ProconSP, que disponibiliza diversos
serviços ao consumidor, bem
como
o
portal
www.procon.sp.gov.br, onde os
cidadãos podem acessar todos
os serviços digitais oferecidos
pelo órgão.

Turismo reúne instituições de ensino e
empresas para avaliar a formação profissional
A Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo está promovendo um ciclo de reuniões
com professores e coordenadores de cursos de turismo
(técnicos, tecnólogos, graduação e pós-graduação), representantes do setor produtivo e
governos, buscando aproximar
a formação profissional do estudante de turismo das demandas do mercado de trabalho.
A primeira rodada de encontros mobilizou 18 professores,
coordenadores e representantes
de instituições como Universidade de São Paulo (USP), Uni-

versidade Estadual Paulista
(Unesp), Instituto Federal São
Paulo, Centro Paula Souza, Senac, Universidade Anhembi Morumbi e Associação Brasileira
dos Bacharéis de Turismo (ABBTUR) em discussões para identificar o futuro do profissional
de turismo – sobretudo em épocas adversas para o setor, como
a pandemia.
A próxima etapa é ouvir representantes de empresas responsáveis pela contratação desses profissionais, como agências e operadoras de viagens, companhias aéreas, hotéis, entre ou-

tros, e promover debates entre
setor produtivo e acadêmico,
identificando as mudanças do
mercado.
A iniciativa faz parte do programa Politurismo, da Secretaria de Turismo, desenvolvido
sobre os pilares da educação, inteligência, negócios e inovação
para a qualificação e formação
de novas lideranças e talentos
que compõem a cadeia produtiva do turismo no Estado. As reuniões são conduzidas pela Fundação Instituto de Administração
da USP, contratada para desenvolvimento de ações em conjun-

to com a Secretaria.
“A ideia é atender as exigências do mercado, atualizando e
melhorando os cursos de formação à partir dessas demandas. Se
o profissional de turismo precisa desenvolver certas habilidades ao ingressar no mercado de
trabalho, por que não começar a
trabalhá-las ainda nas instituições de ensino? Novos cenários exigem novas habilidades e
nosso objetivo é que os estudantes já saiam com esse conhecimento”, comenta Vinicius Lummertz, Secretário de Turismo do
Estado de São Paulo.

Ipem-SP alerta sobre cuidados nas
compras para o Dia das Mães
A comemoração do Dia das
Mães se aproxima e o consumidor precisa ficar atento nas compras de produtos têxteis. As alergias são apenas alguns dos problemas ocasionados por produtos
inadequados. Por este motivo, o
Ipem-SP (Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, alerta
sobre os cuidados necessários na
compra destes itens, inclusive, os
eletrodomésticos.
As informações contidas na
etiqueta são fundamentais e precisam seguir critérios específicos. Devem conter seis informações em português, três sobre o fabricante ou importador,
incluindo uma marca, CNPJ e o
país de origem, e outras três informações sobre o produto em
si, a composição têxtil, os símbolos de cuidados com a conservação do produto e a informação
de um tamanho.
Para a composição têxtil,

vale a pena ressaltar que todos os
tipos de filamentos utilizados
para a produção da peça devem
estar mencionados com a indicação percentual de cada um deles,
inclusive forro se houver (70%
algodão e 30% poliéster, forro
100% poliéster, por exemplo).
Entretanto, é proibido o uso dos
nomes das marcas comerciais ou
em inglês (como nylon, popeline, lycra, lurex e rayon).
A etiqueta também deve conter elementos de orientação para
a conservação e tratamento do
produto. E podem ser indicadas
através de símbolos ou textos e
devem seguir a sequência correta, que é mesma utilizada pela
dona de casa para conservar os
produtos têxteis, como lavagem,
alvejamento (utilização de alvejantes a base de cloro ou a base
de oxigênio), secagem em máquina de secar ou ao natural, passadoria (ferro de passar) e limpeza profissional (lavagem a
seco e/ou a úmido).
O tamanho das peças de ves-

tuário pode ser indicado por numeração ou letras (38, 40, 42;
P, M, G). Vale destacar que se o
produtos forem embalados hermeticamente e isto dificultar a
visualização das informações, a
embalagem deve apresentar,
pelo menos, a composição têxtil, pais de origem e tamanho, e
quando apresentar mais de uma
unidade deve ser informado o
número de unidades e a impossibilidade de serem vendidos
separadamente.
Mas nos produtos embalados
de cama, mesa e banho deve
constar a dimensão indicada por
meio do SI (Sistema Internacional de Unidades) de cada componente da embalagem, além das
informações da composição têxtil e pais de origem.
Resolveu dar um eletrodoméstico? Fique de olho na Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia. Todos os eletrodomésticos devem apresentar a etiqueta do Inmetro que informa
sobre o consumo de energia.

As lavadoras e fogões devem
apresentar, além disso, informações sobre o consumo de água e
gás, respectivamente. O consumo de energia é indicado por
uma escala colorida com letras
de A a G, que apresentam os níveis de consumo do aparelho.
Uma sete preta com a letra correspondente ao consumo daquele aparelho informa o seu nível
de eficiência energética.
Assim é fácil saber, por
exemplo, que um produto classificado com letra A é mais eficiente (gasta menos) do que um
com a letra C. O Ipem-SP fiscaliza a presença das etiquetas nesses produtos. Para obter mais
informações sobre o uso da Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, acesse https://
tinyurl.com/yxvp6wjw
No caso de irregularidades,
as empresas autuadas têm dez
dias para apresentar defesa ao
órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem
chegar a R$ 1,5 milhão.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Reforma tributária tem de “atacar”
programas de isenção, afirma Ministro
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou na terçafeira (4) que a proposta de reforma tributária tem que “atacar”
programas de isenções e desonerações tributárias que favorecem empresas e diferentes setores da economia. Segundo o
ministro, os subsídios não devem constar do projeto, cujo relatório será apresentado na comissão especial do Congresso
Nacional que analisa o tema.
A expectativa é que o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
apresente na tarde desta terçafeira o relatório final da reforma tributária. O presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
defende o “fatiamento” do texto
para facilitar a aprovação da proposta. De acordo com Lira, a
ideia é que os parlamentares comecem a votar os temas mais
simples e consensuais da reforma e deixem os mais complexos
para ser debatidos amplamente
ao longo do ano.
Guedes participou de audiência pública para responder a

questionamentos de integrantes
de quatro comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Questionado a respeito de cerca de R$ 300 milhões em isenções de impostos e R$ 4 trilhões
em contenciosos judiciais e
classificou como “manicômio
tributário” o sistema de cobrança de tributos no país.
“A nossa reforma tributária
tem que atacar esse problema.
Boa parte desses subsídios precisam ser removidos. Se os impostos forem mais baixos, funcionais e com uma base mais
ampla, vamos reduzir tanto os
contenciosos, de quem tem poder econômico quanto as desonerações e subsídios de quem tem
poder político. Vamos atacar isso
juntos, aí no Congresso, durante
a reforma tributária”, afirmou.
Durante audiência, Guedes
foi questionado sobre a possibilidade de o governo editar um
novo programa de refinanciamento de dívidas de empresas,
o chamado Refis. O ministro disse preferir a realização de nego-

ciações individuais da Receita
Federal com devedores, como
forma de renegociar as dívidas.
“Não é que eu seja contra
com o Refis. Nós já tivemos
quatro, cinco, seis, sete Refis.
Nós preferimos desenhar uma
nova ferramenta, que está tendo
muito sucesso e que a gente chama de transação tributária”, disse Guedes.
O ministro afirmou que, pelo
programa, a Receita Federal faz um
diagnóstico da situação da empresa e propõe um desconto para o
pagamento das dívidas, como forme de resolver a situação fiscal.
“Você vai fazendo um acordo com a Receita Federal, você
mergulha nesse regime mais
simples, que é a transação tributária, em vez de ficar eternamente refém do Refis”, disse. “Você
diagnostica a situação da empresa e faz uma transação tributária: quanto é que você consegue
pagar? Paga o que puder. Até as
grandes empresas, mas desde
que pagando mais, e nós damos
um desconto”, acrescentou.

Ao comentar a pandemia de
covid-19, o ministro disse que
as prioridades do governo para
2021 são “saúde, emprego e renda”. “Não pode faltar dinheiro
para a saúde”, afirmou.
Segundo o ministro, o governo estuda apresentar um programa, batizado de Bônus de Inclusão Produtiva (BIP), para os
cidadãos que ele chamou de “invisíveis” e que não estão cobertos nem pelo programa Bolsa
Família, nem pelo Benefício de
Prestação Continuada (BPC).
Guedes, entretanto, não deu detalhes sobre a proposta.
“Esse é o nosso maior desafio agora. São os invisíveis. É o
pessoal que não tem nem o BPC,
nem o Bolsa Família. Primeiro
tem que ter vacinação em massa
para, pelo menos, eles tentarem
ganhar o pão deles. E algum programa nós vamos dirigir para
estes. Nós já formulamos o Bônus de Inclusão Produtiva e vamos estar analisando e, possivelmente, soltando isso brevemente”, afirmou. (Agencia Brasil)

MP reinstitui dispensa de licitação
para compras relacionadas à covid
As compras de bens e serviços relacionados ao enfrentamento da pandemia de covid-19
poderão voltar a ser feitas com
dispensa de licitação.
A flexibilização das regras
consta da Medida Provisória
(MP) 1.047, sancionada na terça-feira (4) pelo presidente Jair
Bolsonaro.
Entre os bens abrangidos pelas regras simplificadas, estão
vacinas, medicamentos, material
hospitalar e serviços de engenharia nos hospitais. De acordo com

a MP, bens usados podem ser adquiridos sem necessidade de licitação, desde que o fornecedor
se responsabilize pelas condições de uso e funcionamento.
Segundo o Palácio do Planalto, a maior parte das medidas
restabelecidas pela MP constava das leis 13.979 e 14.065, de
2020, que haviam expirado em
31 de dezembro do ano passado. Caberá ao Ministério da Saúde editar um ato definindo o prazo de vigência das condições
excepcionais de contratação.

Em nota, o Ministério da
Economia informou que a medida provisória permitirá garantir que bens, serviços e insumos
usados no combate à pandemia
cheguem de forma mais rápida à
população, promovendo o combate à situação de emergência
sanitária e ajudando a recuperar
a economia. A pasta informou
que a MP não tem impacto sobre as contas públicas, porque se
trata apenas da adaptação das rotinas internas de órgãos federais
e de entidades.

“O governo prevê a racionalização das compras, com minimização de custos – administrativos e financeiros – bem como
a mitigação de esforços operacionais por cada órgão e entidade na garantia do atendimento à
população, sem afastar o adequado processo administrativo,
as justificativas para alocação
dos recursos e a transparência
ativa de todas as compras de governo”, destacou o Ministério da
Economia no comunicado.
(Agencia Brasil)

Trabalhadores nascidos em março
podem sacar auxílio emergencial
Trabalhadores informais e
inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em março podem sacar, a
partir da terça-feira (4) a primeira parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro havia sido
depositado nas contas poupança
digitais da Caixa Econômica Federal em 11 de abril.
Os recursos também poderão ser transferidos para uma
conta corrente, sem custos para
o usuário. Até agora, o dinheiro
podia ser movimentado apenas
por meio do aplicativo Caixa
Tem, que permite o pagamento
de contas domésticas (água, luz,

telefone e gás), de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR (versão
avançada do código de barras)
em maquininhas de estabelecimentos parceiros.
Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das
7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br.
O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo
governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia de covid-19. Ele foi pago
em cinco parcelas de R$ 600 ou
R$ 1,2 mil para mães chefes de

família monoparental e, depois,
estendido até 31 de dezembro de
2020 em até quatro parcelas de R$
300 ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada de
pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de R$ 150 a
R$ 375, dependendo do perfil:
as famílias, em geral, recebem
R$ 250; a família monoparental,
chefiada por uma mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.
Pelas regras estabelecidas, o
auxílio será pago às famílias
com renda mensal total de até
três salários mínimos, desde que
a renda por pessoa seja inferior
a meio salário mínimo. É neces-

sário que o beneficiário já tenha
sido considerado elegível até o
mês de dezembro de 2020, pois
não há nova fase de inscrições.
Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do
valor mais vantajoso, seja a parcela paga no programa social,
seja a do auxílio emergencial.
A Agência Brasil elaborou
um guia de perguntas e respostas sobre o auxílio emergencial.
Entre as dúvidas que o beneficiário pode tirar estão os critérios para receber o benefício, a
regularização do CPF e os critérios de desempate dentro da
mesma família para ter acesso ao
auxílio. (Agencia Brasil)

Medida restabelece regras flexíveis
para compras e contratos públicos
O presidente Jair Bolsonaro
assinou uma medida provisória
(MP) para restabelecer medidas
excepcionais de aquisição de
bens, contratação de serviços e
insumos destinados ao enfrentamento à pandemia de covid-19.
O texto foi publicado na edição de terça-feira (4) do Diário
Oficial da União. A maior parte
das medidas constava nas leis
13.979/2020 e 14.065/2020,
cujo período de vigência expi-

rou em 31 de dezembro de 2020.
Pela MP, as administrações
públicas em âmbito federal, estadual e municipal, de todos os
Poderes, ficam autorizadas a
dispensar de licitação a compra de bens ou aquisição de serviços ou a realizar licitação na
modalidade pregão com prazos
reduzidos pela metade. Também passa a ser permitido o pagamento antecipado em compras e licitações públicas, en-

tre outras regras que flexibilizam esses procedimentos.
Em nota, o Ministério da
Economia destacou que a medida “pretende garantir que bens,
serviços e insumos destinados
ao enfrentamento da pandemia
da covid-19 estejam disponíveis
no local e hora certos, para manutenção das atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades da população, de forma diligente e racionalizada,

mediante a congregação de iniciativas”.
O novo marco temporal de
vigência das condições excepcionais para esse tipo de contratação será definido em ato
do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A MP entra em vigor de forma imediata, mas
precisa ser aprovada em até
120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. (Agencia Brasil)

CNJ assina acordo para ampliar
transparência de dados sobre salários
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a organização não
governamental (ONG) Transparência Brasil assinaram na terça-feira (4) um acordo para aumentar a transparência na divulgação de dados sobre os salários dos membros do Poder Judiciário. A cerimônia de assinatu-

ra foi realizada durante sessão de
conselho.
De acordo com o CNJ, o
acordo vai possibilitar maior
acesso aos dados para combater
a divulgação de informações falsas (fake news) sobre as remunerações, que causam desinformação sobre os valores recebi-

dos por magistrados e servidores.
Para o presidente do conselho, ministro Luiz Fux, a medida permitirá maior participação
social, por meio da prestação de
contas pelo sistema de remunerações. “Por meio da parceria de
hoje, o CNJ, no exercício de
suas atribuições constitucionais,

definirá normas e prestações de
contas de remunerações, vantagens e de outras verbas do Poder Judiciário, bem como a fiscalização acerca do cumprimento dessas regras”, afirmou.
A cooperação entre o CNJ e a
Transparência Brasil terá validade
de dois anos. (Agencia Brasil)

Agência europeia inicia análise
em tempo real da CoronaVac
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) informou
na terça-feira (4) que iniciou uma análise em tempo real da
vacina CoronaVac, da chinesa Sinovac, contra a covid-19,
com base em resultados preliminares de testes com animais
e humanos que indicam que o produto gera resposta imunológica contra o novo coronavírus.
Dados da vacina serão analisados à medida que se tornarem disponíveis para ajudar a acelerar possíveis aprovações, disse a EMA.
Trata-se da primeira vacina chinesa que a agência estuda em
tempo real, e a quarta vacina contra covid-19 sob análise - as
outras são as da CureVac, da Novavax e a russa Sputnik V.
A vacina da Sinovac mostrou taxas de eficácia de 50% a 90%
em estudos diferentes, e atualmente tem autorização de uso na
China, Indonésia, no Brasil e na Turquia, entre outros.
Ela utiliza versões inativadas ou mortas do vírus SARS-CoV2 para ajudar o sistema imunológico a fabricar anticorpos.
No início de abril, a Sinovac disse que sua terceira fábrica de
produção da vacina está pronta, o que dobra a capacidade anual
para 2 bilhões de doses. A empresa ainda disse que mais de 200
milhões de doses da vacina foram distribuídas globalmente.
As análises contínuas são concebidas para acelerar o processo de aprovação, permitindo que pesquisadores apresentem resultados em tempo real antes de os dados finais dos testes estarem disponíveis. (Agencia Brasil)

ONU condena uso excessivo
de força durante protestos
na Colômbia
A Organização das Nações Unidas (ONU) condenaram na
terça-feira (4) veementemente “o uso excessivo de força” pela
polícia durante manifestações na Colômbia contra uma reforma
tributária, especialmente em Cali, no oeste do país.
“Estamos profundamente alarmados com os acontecimentos
na cidade de Cali, na Colômbia, onde a polícia abriu fogo contra
manifestantes que se opõem à reforma tributária, matando e ferindo várias pessoas de acordo com as informações disponíveis”,
disse Marta Hurtado, porta voz da alta comissária para os Direitos Humanos da ONU, em entrevista em Genebra.
Ela pediu calma antes de um novo dia de manifestações programado para a quarta-feira (5).
“O nosso escritório na Colômbia está verificando o número
exato de vítimas e determinando como esse terrível incidente aconteceu em Cali”, disse a porta-voz, acrescentando que os defensores dos direitos humanos também relataram ameaças e assédio.
“Devido às tensões extremas, com soldados e policiais encarregados de controlar as manifestações, pedimos calma e lembramos às
autoridades governamentais que elas devem proteger os direitos humanos”, incluindo o direito ao protesto pacífico. “As armas de fogo
devem ser usadas apenas como último recurso”, afirmou Marta.
Um levantamento oficial indicou 19 mortos, incluindo um
policial, e quase 850 feridos, sendo 306 civis.
Sob pressão das manifestações maciças, e que se repetiram
nos dias seguintes com intensidade variável, o presidente colombiano, Ivan Duque, anunciou no domingo (2) à noite que vai
deixar a reforma fiscal em apreciação no Parlamento.
O projeto tem despertado fortes críticas, tanto da oposição
quanto dos sindicatos que organizaram a mobilização de 28 de
abril e até de representantes do partido no poder, por acreditarem que a reforma irá afetar em demasiadamente a classe média.
A reforma fiscal também é considerada “inoportuna” em plena pandemia de covid-19, que agravou a crise econômica no país.
Ivan Duque propôs retirar o plano original e redigir um novo texto, anulando os principais pontos contestados: o aumento do Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA) sobre bens e serviços, bem como a
ampliação da base do Imposto sobre o Rendimento (IRS).
Apesar do anúncio de retirada da proposta, os manifestantes
voltaram às ruas em várias cidades do país. (Agencia Brasil)

Inflação na saída das fábricas
fica em 4,78% em março,
diz IBGE
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação
de preços de produtos industrializados na saída das fábricas,
registrou inflação de 4,78% em
março deste ano. Essa é a segunda maior alta mensal do indicador desde janeiro de 2014, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
ficando atrás apenas de fevereiro deste ano (5,16%).
O IPP acumula taxa de 14,09%
no ano. Em 12 meses, a inflação
acumulada chega a 33,52%, um índice recorde de acordo com os dados divulgados na terça-feira (4).
Em março deste ano, 23 das
24 atividades industriais tiveram aumento no preço de seus
produtos. A exceção ficou com
o setor de bebidas, que teve de-

flação (queda de preços) de
0,48% em março.
As principais altas de preços
foram observadas nos segmentos de derivados de petróleo
(16,77%), outros químicos
(8,79%), alimentos (2,41%) e
veículos (1,43%).
Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria, a maior inflação foi observada nos bens intermediários, isto
é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (5,70%),
seguidos pelos bens de consumo
semi e não duráveis (4,27%). Os
bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo tiveram alta de
2,95%, enquanto os bens de consumo duráveis registraram taxa
de 0,45%. (Agencia Brasil)
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Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 19759 nos dias 08 de maio
às 13 h e 11 de maio às 19 h.
www.gmleiloes.com.br - SP/SP
( 11)
94435-0642
diretoria@gmleiloes.com
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QUARTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2021
EMPREENDIMENTO VILLAS DA FAZENDA SPE LTDA.
CNPJ 21.106.977/0001-68 NIRE 35.228.711.699
Extrato da alteração de contrato social para REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Por serem considerados excessivos em relação ao objeto social, os sócios: Serakel
Participações Ltda. e ZX 10 Curitiba Participações Eireli, decidiram, através de alteração
do contrato social, reduzir o capital social de R$7.000.000,00 para R$56.000,00,
mediante cancelamento de 992 quotas no valor de R$7.000,00 cada, totalmente
subscritas e integralizadas. A devolução do capital reduzido (R$6.944.000,00) será na
proporção das respectivas participações dos sócios em bens imoveis e moeda corrente
nacional, tornando-se eficaz após o transcurso do prazo legal, sem que haja qualquer
oposição. São Paulo, 30 de abril de 2021

VIGOR ALIMENTOS S.A.

BMPI Infra S.A.
CNPJ/MF nº 24.416.909/0001-93
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 19/02/2021
1 - Data, Hora e Local: No dia 19/02/2021, às 9h, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº
750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. 2 - Convocação
e Presença: A convocação foi dispensada diante da presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme disposto
no artigo 14 do estatuto social da Companhia. 3 - Mesa: A reunião foi presidida pela Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pelo
Sra. Alícia Maria Gross Figueiró. 4 - Ordem do Dia: Deliberar sobre a concessão de autorização para a BMPI Infra S.A. prestar garantia,
como devedora solidária, em favor da CBM Logística, Comércio, Importação e Exportação Ltda. (‘CBMLOG’), inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 14.749.635/0001-09, perante o Itaú Unibanco S.A. (‘ITAÚ’), no valor de R$ 7.341.124,64, nos termos do Contrato de Prestação
de Fiança Nacional nº I-99229-7 a ser celebrada com a referida instituição. 5 - Deliberações: O Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do artigo 15, inciso viii, alínea (d), do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade, a concessão
de garantia, como devedora solidária, para a CBMLOG celebrar com o ITAÚ Contrato de Prestação de Fiança Nacional, nº I-99229-7,
NOVALORTOTALDE2  %MFUN¼»ODAPRESENTEDELIBERA¼»O lCAAUTORIZADAA#OMPANHIA NAFORMADESUAREPRESEN

CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
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Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em
AGE realizada no dia 14/05/21, em 1ª convocação às 11h e em 2ª às 11h30, na sede social da
Companhia, na R. Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) renúncia do Sr. Andrés Gutierrez Fernandez do cargo de membro do
Conselho de Administração; (ii) eleição do Sr. Alejandro Manuel Sanchez Zenteno como membro
do Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes e
da Companhia. SP, 29/04/21. Alberto Alfredo Arellano García - Conselho de Administração.
A Administração da Vigor Alimentos S.A.
(01, 04 e 05/05/21)
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Sequoia Logística e Transportes S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 21ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação da 1ª e 2ª séries da 21ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversiﬁcados da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A.”, celebrado entre a Emissora e a Vórtx Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) em 04 de novembro de 2020 (“Termo de Securitização”), a
se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 27 de maio
de 2021, às 15 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020
(“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte matéria constante na Ordem do Dia: a anuência, nos termos do item 14.13. do Termo de Securitização, à substituição da Participante PURO
GRÃO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ARROZ E SOJA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 07.287.096/0001-60,
pela Participante MODARC AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 16.640.876/0001-32. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, sendo que, para a aprovação da matéria acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) mais um dos Titulares dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA. Em conformidade
com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que
enviarem um correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, com os documentos
de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para ﬁns de veriﬁcação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como
do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com
foto e assinatura; e b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.
br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos
juridico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia.
Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade
com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. A emissora, o Agente
Fiduciário e a Cedente permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da
presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 03 de maio de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.
05 e 06/05

Sequoia Logística e Transportes S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE nº 35.300.501.497
Edital de Segunda Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”) para a Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 12 de maio de 2021, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, nos
termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM
481/09”), por meio da plataforma digital Ten Meetings (“Plataforma Digital”) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (“Assembleia” ou
“AGE”): 1. Deliberar sobre a mudança do Estatuto Social da Companhia mediante a: (i) alteração do artigo 5º, caput, para refletir as variações
do capital social da Companhia e do número de ações em que se encontra dividido até a data da Assembleia, nos termos descritos na
proposta da administração, e (ii) exclusão do parágrafo 1º do artigo 52 e do artigo 59, ante a conclusão da oferta pública inicial de distribuição
de ações de emissão da Companhia realizada em 05 de outubro de 2020; e 2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Procedimentos
para participação: Com a finalidade de atender as recomendações relacionadas à pandemia da COVID-19, sobretudo considerando as
restrições atualmente existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, nos termos
da ICVM 481/09 e em conformidade com as instruções detalhadas no Manual e Proposta da Administração para a Assembleia divulgada pela
Companhia (“Proposta da Administração”). Por meio desta decisão, a Companhia reitera seu compromisso com a adoção das medidas de
combate à pandemia da COVID-19 e com a segurança de seus acionistas e colaboradores e das comunidades das regiões onde atua. Nos
termos do artigo 21-X, inciso I e parágrafo único, da ICVM 481/09, esclarecemos que as instruções de voto recebidas por meio do respectivo
boletim de voto a distância (“Boletim”) para a Assembleia Geral Extraordinária que seria realizada em primeira convocação no dia 26 de abril
de 2021 (“AGE - 1ª Convocação”) serão consideradas normalmente. Dessa forma, os acionistas participarão: (i) por meio dos Boletins já
enviados para a AGE - 1ª Convocação; ou (ii) via Plataforma Digital, caso em que o poderão: (ii.1) simplesmente participar da Assembleia,
tenham ou não enviado o Boletim; ou (ii.2) participar e votar na Assembleia, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o
Boletim e, caso queira, vote na Assembleia via Plataforma Digital, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim serão
desconsideradas pela mesa, nos termos do artigo 21-W, §5º, da ICVM 481/09. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o acionista pode participar ou ser representado
na Assembleia: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano (que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou instituição financeira), (ii) se pessoa jurídica, por seus
representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos, (iii) se fundo de investimento, pelo seu administrador
e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e, em qualquer caso, de acordo com as regras da
legislação aplicável. O acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a sua participação na Assembleia, deverão acessar o site
da Companhia, no endereço https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=5AA2C4CA910, preencher o seu cadastro e anexar
todos os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na Assembleia descritos na Proposta da Administração,
com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização da Assembleia, ou seja, até o dia 10 de maio de 2021.
Após a aprovação do cadastro pela Companhia, o acionista receberá seu login e senha individual para acessar a plataforma por meio do
e-mail utilizado para o cadastro. Encontram-se à disposição dos acionistas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia,
na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim,
CEP 06806-400 e nos websites da Companhia (https://ri.sequoialog.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br) toda
documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da ICVM 481.
Embu das Artes-SP, 04 de maio de 2021. Gregory Louis Reider - Presidente do Conselho de Administração.
05 e 06/05

}YH }Y ^Y}Y= ^ ==Qk     KYX$$ &!KX
() *+% :  ^w }}= Y# % = ! %KX YHYQY^}$YYH$}Y%
@ #H% :Y=Y[^^=} Q $^ } Q: =HY% Q& >k ' WU<
%Z!:Y ^}QY=:$Q$^ YQ}HHY"\! !!# $Q}^}Y% >\+  >#
 Z!  ^_ U% KW<<X%   !% @  "Z! W% '% W'% U%
WU% % W% W% % % W% W% W% W% W'% WU% W
 W% Yw WU%
'U''     ? # !w w  % ];  % ; Z! # U %  @!
 !;%;w! ?> K@  !; !X% "  ` + * Z!+
U{ +  ?> Kw W Q  X% ! @ #>w % >; + # 
## ]!+ Q  +%` # ! ; =` %@] ;!> @ #
 QYY$Y}=  ; = ! % \ 

}YH }Y ^Y}Y= ^ ==QkWW     KYX$$ &!KX
() *+% :  ^w }}}&>Z!% = ! %KX  )%@ #H%
:Y=Y[^K X$^ YY &Y }^Y}^H}K Q&'  <UX%; ; y &=
)^} }$  =Y &Q}^ K :  U U' UX% Z! " @  ; ;  !#        H
^Y&} }YH; ;$  : Q)YQ}YH}$Q=}^H}; > Z!^_' 'WW%?
<<%  !>   $} k UW%   +   ^_ WU%      ]!  # !w
  > %=}YH%;Z!% ; %  ;y !  ; %
;w!# ?> #%+#! % >;;" + >!@;@
 *+ % # "+  ;w#      ; % +> "  `% @] # {% ` ! ; #
%Z! % ; UKZ!X%#>?#  @  ; %; ` @#>w K
U   X ! # *+K   X@ + Z!` # ! 
;# +K UW%})   X =` ;;!> @ #

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1001131-62.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da
41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, forma
da Lei, etc.. FAZ SABER a RUY CESAR DA SILVA, CPF 020.379.418-46, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando a cobrança de R$ 15.627,15
(31/12/2014), referente ao não cumprimento das obrigações relativas ao Instrumento de Confissão de
Dívida firmado entre as partes em 28/08/2007. 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 16 de novembro de 2020.

CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE nº 35.300.501.497
Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração
1. Realizada no dia 16/03/2021, às 09h, na sede da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”).
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: presidida pelo Sr. Gregory Louis
Reider e secretariada pela Sra. Manuella Vasconcelos Falcão. 4. Ordem do Dia: 5. Deliberações: Os
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidem:
5.1. Aprovar a Aquisição da Frenet, incluindo, mas não se limitando, a celebração e assinatura, em 16 de
março de 2021, do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre, de um lado, a
Companhia e, de outro lado, os Srs. Ricardo Duarte Saita, Rafael Mancini Silva, Eduardo Duarte Baggio,
Alexander dos Santos Campos, Diego Muriel Willers, Luiz Cláudio de Figueiredo Azevedo, Breno de
Assis Rego Nogueira, Cláudio Roberto Boni, Fabio da Silva Branco e Rui Kiyoshi Miadaira, e, na
qualidade de interveniente anuente, a Frenet, tudo conforme documentação disponibilizada aos
Conselheiros, assim como a celebração de todos os documentos e a prática de todos os atos a eles
relacionados, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 5.2. Aprovar a Aquisição da Plimor,
incluindo, mas não se limitando, a celebração e assinatura, em 18/03/2021, do Contrato de Compra e
Venda de Quotas e Outras Avenças entre, de um lado, a TA e, de outro lado, os Srs. Plínio Luiz
Bortoncello, Guilhierme Bortoncello e Julhiano Bortoncello, e, na qualidade de interveniente anuente, a
Plimor, tudo conforme documentação disponibilizada aos Conselheiros, assim como a celebração de
todos os documentos e a prática de todos os atos a eles relacionados, nos termos do Contrato Social da
TA. 5.3. A Aquisição da Frenet e a Aquisição da Plimor não se submetem aos procedimentos descritos
no artigo 256 da Lei nº 6.404/76 e no item 7.11, página 150, do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 2/2021,
estando sujeitas, ainda, ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo, no que se
refere à Aquisição da Plimor, a aprovação do CADE. 5.4. Autorizar, tendo em vista as deliberações
anteriores, a Diretoria da Companhia para a realização de todos os atos, celebração de todos os
contratos, contratação de todos os prestadores de serviços e assinatura de todos os documentos
necessários para dar cumprimento à concretização das referidas deliberações, bem como ratificar todos
os atos efetivados pela Diretoria neste sentido até a presente data. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. Embu das Artes, 16 de março de 2021. Gregory Louis
Reider - Presidente; Manuella Vasconcelos Falcão - Secretária. JUCESP nº 199.088/21-4 em
30/04/2021 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Bari Securitizadora S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35300363591
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados
de Recebíveis Imobiliários da 66ª Série da 1ª Emissão da Bari Securitizadora S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 66ª Série da 1ª Emissão da Bari Securitizadora S.A.
(“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 7 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 66ª Série
da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Bari Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), e a Vórtx Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar,
CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) a participarem
da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI, em primeira convocação, a ser realizada no dia 19 de maio de 2021, às
14h00 horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, por videoconferência online na plataforma Microsoft Teams, administrada
pela Emissora, sem possibilidade de participação de forma presencial, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado individualmente aos titulares dos CRI devidamente
habilitados nos termos deste Edital, cujo teor será disponibilizado para consulta dos Titulares de CRI através do website https://ri.logcp.com.
br/, a Emissora convoca os titulares de CRI para deliberar sobre a: (i) aprovação ou não da retificação da área do imóvel do projeto Log
Maracanaú uma vez que o projeto aprovado em 2013 contou com medidas divergentes das atuais após retificação para as áreas a seguir
indicadas que, de forma que a área total passa a ser de 112.246,68 m² (antes de 107.788,02 m²): (i.i) área do Galpão 01 (Matrículas 25.286
a 25.296), do projeto aprovado em 2013 era de 21.469,39 m², e com a retificação do projeto passará a ser de 21.654,28 m²; (i.ii) área do
Galpão 02 (Matrícula 16.286), do projeto aprovado em 2013 era de 19.516,28m², e com a retificação do projeto passará a ser de 19.864,35
m²; (i.iii) área do Galpão 03 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado em 2013 era de 30.609,61 m², e com a retificação do projeto passará
a ser de 32.851,58 m²; (i.iv) área do Galpão 04 (Matrícula 16.822), do projeto aprovado em 2013 era de 11.983,21 m², e com a retificação
do projeto passará a ser de 12.087,09 m²; área do Galpão 05 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado em 2013 era de 11.983,21 m², e
com a retificação do projeto passará a ser de 25.969,38 m²; e (i.v) área do Galpão 06 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado em 2013
era de 12.226,32 m² e com a retificação o Galpão 06 deixa de existir. (ii) se aprovado o item anterior, autorizar a Emissora a fornecer as
declarações que se fizerem necessárias ao Oficial de Registro de Imóveis competente, em nome dos Investidores, para que a retificação
das áreas sejam devidamente registradas nas matrículas imobiliárias; (iii) o aditamento do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Imóveis em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado entre a LOG Maracanaú, a Log e a Emissora (“Contrato
de Alienação Fiduciária”), considerando a retificação de área indicada no item (i) acima, e a cisão parcial de 50% (cinquenta por cento)
da Log Maracanaú, que implicou na transferência de parte do seu acervo para Log Commercial Properties e Participações S.A. de forma
que no Contrato de Alienação Fiduciária sejam feitos os seguintes ajustes: (iii.i) alteração da descrição das proprietárias do Imóvel (conforme
termo definido no Contrato de Alienação Fiduciária) e das Garantidoras, sendo 50% do Imóvel de titularidade da LOG Maracanaú, e 50%
de titularidade da Log Commercial Properties e Participações S.A.; (iii.ii) ajuste da descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária
conforme a retificação de área, para ficar ao final que 100% do Imóvel está onerado em favor da Emissora; (iv) autorização à Emissora,
conjuntamente com a Log Maracanaú, LOG e o Agente Fiduciário, para que pratiquem todos os atos necessários para efetivar as
deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração dos aditamentos dos Documentos da Operação que sejam necessários
para fazer frente às deliberações, bem como aprovar que o prazo de 90 (noventa) dias para a Cedente comprovar o registro do aditamentos
perante os órgãos competentes, a contar da data da assinatura de cada aditamento, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, desde que a
Cedente comprove perante a Emissora e o Agente Fiduciário que está agindo tempestiva e diligentemente para efetuar os respectivos
registros. Observado o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a Instrução CVM 625, os titulares dos CRI que desejarem
participar da Assembleia deverão encaminhar, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da
Assembleia, os documentos de representação (contrato/estatuto social, ata de eleição, procuração, documento de identificação RG e CPF
dos signatários) para o seguinte endereço eletrônico:agentefiduciario@vortx.com.br com cópia para pos-emissao@bariguisec.com.br.
O link de acesso à plataforma eletrônica será disponibilizado pela Emissora apenas aos titulares dos CRI que manifestarem interesse
em participar da Assembleia, através dos endereços eletrônicos acima informados, até o horário de sua instalação. Ademais, para
fins deste Edital, os termos iniciados em letra maiúscula que não estejam aqui definidos terão os significados que lhes são atribuídos no
Termo de Securitização. São Paulo, 4 de maio de 2021. Bari Securitizadora S.A.

BERKELEY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(Em Constituição)
Ata de Assembleia Geral Constituição Realizada em 20/04/2021.
1. Data, Horário e Local: Aos 20/04/2021, às 10h, na sede da Companhia, na Rua Praça Dom Justino José Santana,
6, sala G, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03316-155. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos
do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas fundadores/subscritores, a seguir
nomeados e qualificados: a) Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, RG 25.275.750-6 SSP/SP e CPF
288.245.078-83; e b) Bruna Martins de Toledo Castro, RG 47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65. 3. Mesa:
Assumiu a Presidência da Mesa, por consenso dos presentes, a Sra. Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, que
convidou, a mim, Bruna Martins de Toledo Castro, para Secretária. 4. Providências Preliminares: A Sra. Presidente
(i) declarou instalada a Assembleia, informando, como era de conhecimento de todos, que a mesma tinha como
objetivo a constituição de uma sociedade por ações de capital fechado, sob a denominação de Berkeley
Empreendimentos e Participações S.A., na forma do projeto de Estatuto Social (Anexo I) que se encontrava sobre
a mesa. O projeto de Estatuto Social foi entregue à Assembleia, lido, discutido e aprovado por unanimidade, tendo
sido assinado por todos os acionistas fundadores/subscritores; (ii) informou, ainda, que o Boletim de Subscrição
(Anexo II) do capital social se encontrava sobre a mesa. Os acionistas fundadores/subscritores subscreveram, no
ato, mediante a emissão de ações representando a totalidade do capital social, no valor de R$1.000,00, dividido em
1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R$1,00 cada, tendo
sido totalmente subscritas e 60 ações, no valor de R$ 60,00 integralizadas pela acionista Alexandra Furlaneti de
Medeiros Correia e 40 ações, no valor de R$ 40,00 integralizadas pela acionista Bruna Martins de Toledo Castro,
perfazendo o total de R$ 100,00, integralizados em moeda corrente; (iii) tendo em vista que os requisitos preliminares
exigidos pelo artigo 80 da Lei 6.404/76 foram cumpridos, declarou constituída, de pleno direito, a sociedade por
ações de capital fechado, denominada Berkeley Empreendimentos e Participações S.A., que passa a ser regida
pelo Estatuto Social igualmente aprovado. 5. Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade de votos: 5.1. a constituição
da Berkeley Empreendimentos e Participações S.A., com o capital subscrito e parcialmente integralizado, mediante
a emissão de ações, conforme acima mencionado de R$1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas
nominativas, sem valor nominal; 5.2. que a Berkeley Empreendimentos e Participações S.A. tem sede na Rua
Praça Dom Justino José Santana, 6, sala G, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03316-155. 5.3. o Estatuto Social, na forma
do Anexo I; 5.4. a eleição da Diretoria da Berkeley Empreendimentos e Participações S.A., tendo sido eleitas
para compor o referido órgão da administração a Dra. Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, RG 25.275.7506 SSP/SP e CPF 288.245.078-83, como Diretora-Presidente e a Sra. Bruna Martins de Toledo Castro, RG
47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65, todos com prazo de gestão de 03 anos. Os diretores ora eleitos
tomaram posse, nesta data, assinando os respectivos Termos de Posse, arquivados no respectivo livro, e declararam,
expressamente, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade
mercantil, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76. As declarações de desimpedimento ficam arquivadas na sede
social da Companhia. 5.5. não estabelecer a remuneração dos administradores, tendo em vista que a Companhia
está em fase pré-operacional; 5.6. que as publicações legais da Companhia sejam realizadas no jornal DOESP e
Jornal O Dia SP/Edição Regional. 5.7. dispensar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado
pelo artigo 161 da Lei 6.404/76 e pelo artigo 24 do Estatuto Social ora aprovado; 5.8. desde logo entregar todos os
documentos, livros e/ou papéis relativos à constituição da Berkeley Empreendimentos e Participações S.A. ou a
ela pertencentes, aos primeiros administradores assim eleitos para as providências legais cabíveis. 6. Encerramento:
E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta
a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pela Secretária, pela Presidente da Mesa e por todos os acionistas
fundadores/subscritores presentes. São Paulo/SP, 20/04/2021.Alexandra Furlaneti de M. Correia - Presidente.
Bruna Martins de Toledo Castro - Secretária. Visto da Advogada: Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia - OAB/
SP 251408/SP. JUCESP - NIRE 3530056760-9 em 29/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0013121-57.2021.8.26.0100
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Perdas e Danos Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE
HARAMON Executado: Materiais para Construção 14 Bis Ltda - ME Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo
nº 0013121-57.2021.8.26.0100. O Dr . Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível da Capital –
SP, na forma da Lei, etc. F AZ SABER a MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 14 BIS LTDA (CNPJ 74.436.593/000170) e VANDERLEI FERRO DE VARGAS (RG nº 30.293.012-35 e CPF nº 430.059.340-0) que lhe foi proposta uma
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA por
parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE HARAMON ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrandose os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue
o pagamento do débito de R$ 1.475,28, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindoos de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de
advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). 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 abril de 2021.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 15 de março de 2021
1. Data, Horário e Local: No dia 15/03/2021, às 15:00 horas, por videoconferência, nos termos do artigo 23, § 5º do
Estatuto Social da Companhia (“Reunião”). 2. Convocação e Presença: Confirmada a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia, a Reunião foi devidamente instalada nos termos do artigo 23, parágrafo 4º,
do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Pessoa Serapião, que indicou
a mim, Sra. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e (ii) autorizar o Presidente do
Conselho de Administração da Companhia a convocar Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, a fim de deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2020 e demais matérias a serem objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária ou da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, conforme o caso. 5. Apresentação: Os membros da Diretoria da Companhia presentes na
Reunião realizaram apresentações acerca dos tópicos da ordem do dia e, dentre outros assuntos, o resumo dos dados
financeiras e operacionais da Companhia (“Material de Suporte”). Após as apresentações, os membros do Conselho de
Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do material fornecido e das apresentações realizadas,
não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado ou ao que foi esclarecido.
Os Srs. Ricardo Antonio Weiss e Antonio May Ulrich, membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia,
esclareceram que referido Comitê de Auditoria apreciou e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, nos termos de parecer
emitido em 15/03/2021. 6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à Reunião
decidiram, nos termos do Material de Suporte, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) aprovar as
contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020,
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes da Companhia e do relatório da administração, cujas
cópias ficam arquivadas na sede da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, a serem
submetidos à apreciação da Assembleia Geral. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências
necessárias para a divulgação de referidas Demonstrações Financeiras e dos demais documentos pertinentes previstos no
Estatuto Social da Companhia, na legislação e na regulamentação aplicáveis, incluindo o parecer do Comitê de Auditoria
não estatutário da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes da Companhia, bem
como fica a Diretoria autorizada a disponibilizar os documentos aplicáveis no endereço eletrônico da Comissão de Valores
Mobiliários e no endereço eletrônico da Companhia, ficando tais documentos arquivados na sede da Companhia no Livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração; e (ii) autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia
a convocar oportunamente Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar
sobre as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2020, acompanhadas dos documentos mencionados no item (i) acima; e (b) demais matérias a serem objeto de
deliberação da Assembleia Geral Ordinária ou da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, conforme o caso. Fica
a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para a realização da Assembleia Geral
Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia acima mencionadas, incluindo a divulgação dos documentos
que determinam o Estatuto Social da Companhia, a legislação e a regulamentação pertinentes, bem como fica a Diretoria
autorizada a disponibilizar os documentos aplicáveis às referidas Assembleias Gerais no endereço eletrônico da Comissão
de Valores Mobiliários e no endereço eletrônico da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada
pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação. 8. Presenças: Mesa:
Presidente – Sr. Bruno Pessoa Serapião; Secretária – Sra. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Membros do Conselho
de Administração: Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi,
Roberto Lucio Cerdeira Filho, Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita Nogueira e Denys
Monteiro. São Paulo, 15/03/2021. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária da Reunião. JUCESP – Registrado
sob o nº 186.187/21-0 em 22/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009744-15.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 31ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
,INDINALVAª0ETROVICK ª#0&ª  ªQUEªNOSªAUTOSªDEª0ROCEDIMENTOª#OMUM ªREQUERIDAªPORª3OCIEDADEª"ENElCENTEªDEª
Senhoras - Hospital Sírio Libanês, procedeu-se à penhora sobre o apartamento nº 3, localizado no 2º andar ou 3º pavimento
DOª%DIFÓCIOª'UAPIARA ªSITUADOªNAª!Lª"ARÍOªDEª,IMEIRA ª ªª3UBDISTRITOª ª3ANTAª%lGÐNIA ªOBJETOªDAªMATRÓCULAªNªªDOªª
#2)30ª%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDETERMINADAªAªINTIMAÎÍOªDAªPENHORAªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRª
APØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFERECERªIMPUGNAÎÍO ªSOBªPENAªDEªPROSSEGUIRªAªAÎÍO ªPRESUMINDO SEªACEITOSªCOMOªVERDADEIROSªOSªFATOSª
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1011825-82.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO
DE SOUZA SILVA, CPF 277.726.638-70, que o Condomínio Barra Viva 3, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
R$ 973,37 (set/2018), referente às despesas condominiais do apartamento nº 08, Torre B, integrante do condomínio autor, bem como as que se
vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
0/2ª%$)4!, ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOª
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAª
HONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEª
PRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOª
DOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por
EXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªFEVEREIROªDEªªªªªªªªªªªª"ªªEª

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0043906-36.2020.8.26.0100) - Processo principal:
1103862-10.2013.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro
Central Cível. Faz Saber a Nice T. da Silva, RG 33.453.312, que a Ação de Procedimento Comum,
requerida por Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, foi julgada procedente
em parte, condenando a ré ao pagamento de R$ 30.705,04 (set/2020), corrigidos monetariamente, bem
como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado,
H[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRYROXQWiULR
do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%
(art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações
DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2021.
B 05 e 06/05

Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1110795-57.2017.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior,
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Debora Elaine Nunes Laudelino,
CPF 375.386.058-19 e Wagner Ferreira de Oliveira, CPF 040.512.326-46, que Aleksandro Ikeda, ajuizou
uma Ação de Cobrança de Alugueres e Encargos, pelo Procedimento Comum, objetivando condenar
os réus ao pagamento de R$ 4.952,33 (nov/2017), corrigidos monetariamente e acrescido de juros,
referente aos alugueres e encargos locatícios do apartamento nº 06, situado na Rua Padre Benedito
de Camargo, nº 559, Penha de França/SP, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais
FRPLQDo}HV(VWDQGRRVUpXVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyV
os 20 dias supra, purguem a mora ou contestem, sob pena de serem considerados revéis e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado
FXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD DUW,9 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGR1$'$
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2021.
B 05 e 06/05

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 2ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nº 611/613 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171-6070 / 71 / 73 - São Paulo-SP - E-mail: sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0041450-16.2020.8.26.0100. A
MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dra. FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLORISMAR
FERREIRA SILVA, CPF 016.704.325-05, que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON TECNOLOGIA LTDA. foi efetuado o bloqueio de valor
existente em sua conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal, no montante de R$3.053,97. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL nos termos e para os fins do disposto no
artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil, razão pela qual expede-se o presente,
com o prazo de 20 dias, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2021.
04 e 05/05

Jornal O DIA SP
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CNPJ nº 12.980.045/0001-59
Demonstrações Financeiras - (Em milhares de Reais)
Balanço patrimonial
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Ativo
2020
2019
2020
2019 Passivo
10.823 10.829 118.308 88.135
Circulante
6
5.009
3.663 Circulante
44
50
51
147
Caixa e equivalentes de caixa
5
9
419 Fornecedores
- 103.546 74.466
Tributos a recuperar
1
5.000
3.244 Cessão de créditos imobiliários
1.676
2.495
Não circulante
127.853 139.682 326.929 363.724 Adiantamentos de clientes
10.779 10.779 10.779
10779
Investimentos
127.853 139.682
- Dividendos propostos
2.256
248
Propriedades para investimentos
- 326.929 363.724 Tributos a recolher
- 96.594 150.399
Total do ativo
127.859 139.682 331.938 367.387 Não circulante
Demonstração
Reserva de lucros
PreCessão de créditos imobiliários
- 70.294 128.250
das mutações do
Reserva juízos
Tributos diferidos
- 26.300 22.149
patrimônio líquido
Capital Reserva
de acumuPatrimônio líquido
117.036 128.853 117.036 128.853
social
legal retenção
lados
Total Capital social
117.139 116.939 117.139 116.939
Saldos em 31/12/2018
130.872
- (5.702) 125.170 Reserva de lucros
11.914 11.914 11.914 11.914
Absorção de prejuízos
(5.702)
5.702
- Prejuizos acumulados
(12.017)
- (12.017)
Redução de capital
(8.231)
- (8.231) Total do passivo e do
Lucro líquido do exercício
- 22.693 22.693 patrimônio líquido
127.859 139.682 331.938 367.387
Constituição de reserva legal
1.135
- (1.135)
REC
Log
2 S.A.
Dividendos propostos
- (10.779) (10.779)
Jorge Carlos Nuñez
Constituição de reserva de lucros 10.779 (10.779)
Diretor - CPF: 212.805.468-08
Saldos em 31/12/2019
116.939
1.135
10.779
- 128.853
Aumento de capital
200
200
Olinda Ferreira da Silva
Lucro líquido do exercício
- (12.017) (12.017)
Contadora - CRC: 1SP154.225
Saldos em 31/12/2020
117.139
1.135
10.779 (12.017) 117.036

Demonstração do resultado
Controladora
Consolidado
2020 2019
2020
2019
Receitas operacionais líquidas
Receita com aluguéis
- 76.802 71.717
Custo com locação
- (9.414) (9.414)
Lucro bruto
- 67.388 62.303
Despesas operacionais
Comerciais
(138)
(45)
Gerais e administrativas
(59)
(61)
(221)
(355)
Tributárias
Perda ao valor recuperável
- (27.381)
Resultado de equivalência patrimonial (11.958) 22.754
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
(12.017) 22.693 39.648 61.903
Resultado financeiro
Receitas financeiras
76
671
Despesas financeiras
- (45.685) (30.753)
- (45.609) (30.082)
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social
(12.017) 22.693 (5.961) 31.821
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
- (1.982) (5.054)
Diferidos
- (4.074) (4.074)
Lucro líquido do exercício
(12.017) 22.693 (12.017) 22.693
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CNPJ nº 02.736.470/0001-43
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E DE 2019 - Valores em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma

Aos Diretores e Acionistas da Pátria Companhia Securitizadora de
Créditos Imobiliários São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em
31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para
o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signiﬁcativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários em 31/12/20, o desempenho de suas
operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase sobre a
base de elaboração e continuidade operacional: Chamamos a atenção
para a Nota 2 - Base da apresentação das demonstrações ﬁnanceiras,
que descreve sobre o resgate antecipado da operação pela qual a Companhia foi estruturada, ocorrido em novembro de 2020, não havendo deste
modo após essa data, propósito para a Companhia. A partir de então, os
gastos e as despesas ordinários da Companhia serão honrados com recursos próprios e não há planos de a Administração retomar as operações
da Companhia em um futuro previsível. As demonstrações ﬁnanceiras
foram elaboradas levando em consideração que o pressuposto de continuidade não é apropriado e, portanto, elas devem ser lidas nesse contexto.
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Principais
assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que,
em nosso julgamento proﬁssional, foram os mais signiﬁcativos em nossa

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2020
2019
Prejuízo do exercício
(421)
(366)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(421)
(366)
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido
Capital social
Prejuízos
A inte- Reserva acumuSubscrito gralizar
legal
lados Total
Saldos em 31/12/18
1.222 (123)
1 (1.026) 74
Integralização de capital
333 (333)
Adiantamento para
futuro aumento de capital
321
- 321
Prejuízo do exercicío
(366) (366)
Saldos em 31/12/19
1.555 (135)
1 (1.392) 29
Aumento de capital
300 (300)
Integralização de capital
435
- 435
Prejuízo do exercicío
(421) (421)
Saldos em 31/12/20
1.855
1 (1.813) 43
6. Partes relacionadas: No exercício de 2012 a Companhia realizou
a emissão e a administração de certiﬁcados de recebíveis imobiliários
(CRIs), da Companhia Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. no montante de $34.291.347,18 a qual não gerava renda
de prestação de serviços. Em 25/11/20, foi realizada a quitação das
obrigações garantidas, a amortização e o resgate integral do CRI. No
exercício ﬁndo em 31/12/2020 e 2019 , a Securitizadora não remunerou
administradores.
7. Impostos a recuperar:
2020
2019
IRPJ a compensar
3
5
CSLL a compensar
3
3
CSRF retido na fonte
1
1
7
9
8. Fornecedores:
2020
2019
Fornecedores
6
5
6
5
9. Obrigações tributárias:
2020
2019
Obrigações Tributárias
1
2
1
2
10. Imposto de renda e contribuição social: A Securitizadora apresenta prejuízos ﬁscais, base negativa de contribuição social e diferenças
temporárias na data do balanço. A Administração, em função de não
haver expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, não reconhece o ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre os
benefícios ﬁscais futuros decorrentes da recuperação dos créditos oriundos dos prejuízos ﬁscais acumulados que, em 31/12/20 e de 31/12/19,
são de R$ 1.390 e R$ 969, respectivamente. 11. Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital: Os adiantamentos para futuro aumento de
capital correspondem a valores recebidos pela empresa de seus acionistas destinados a serem utilizados como futuro aumento de capital, com
perspectiva de integralização em fevereiro de 2021. 2020
2019
Adiantamento para futuro aumento de capital
35
35
12. Receita líquida: Nos exercícios ﬁndos em 31/12/2020 e 2019, a Securitizadora realizou a administração de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (CRIs) da Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações
S.A. pela qual não recebeu nenhuma taxa de prestação de serviços ou
qualquer outra remuneração.
13. Despesas gerais e administrativas:
2020
2019
Despesas de serviços de terceiros
(3)
(12)
Despesas de serviços técnicos especializados
(341)
(251)
Publicidade e Propaganda
(59)
(56)
Outras despesas
(13)
(2)
Total
(416)
(321)
14. Resultado Financeiro:
2020
2019
Variação Monetária
4
Despesas Financeiras
(6)
(32)
Total
(6)
(28)
15. Patrimônio líquido: Capital Social: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/4/20, foi deliberado o aumento do capital social da companhia passando de R$ 1.555 para R$ 1.855, um aumento
portanto, no valor de R$ 300, representado pela emissão de 300.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de um real
por cada ação. Dividendos: Caberá à Assembleia Geral, constituídas as
reservas legais, deliberar sobre a destinação dos lucros, sendo, contudo,
obrigatória a distribuição anual de dividendos correspondentes a 25% do
lucro líquido de cada exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei
nº 6.404/76, ressalvada a hipótese prevista no §4º do referido artigo.
Durante os exercicios ﬁndos em 31/12/2020 e 2019, não houve proposta
de distribuição de dividendos em virtude de a Securitizadora possuir prejuízos acumuladosde R$ 421 em 2020 (R$ 366 em 2019).

5HODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos são tratados no contexto por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a adde nossa auditoria das demonstrações ﬁnanceiras como um todo e na ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações ﬁnanceiras. Não continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionaexistem principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
relatório. Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado: A de- elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administramonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício ﬁndo em ção pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não te31/12/20, elaborada sob a responsabilidade da administração da Compa- nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operanhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas, foi ções. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoauditoria das demonstrações ﬁnanceiras da Companhia. Para a formação ável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão
de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada as livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
demais demonstrações ﬁnanceiras e registros contábeis, conforme apli- ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
cável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios deﬁ- razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicio- auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
nado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existenadequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considecritérios deﬁnidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em radas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inrelação às demonstrações ﬁnanceiras tomadas em conjunto. Outras in- ﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
formações que acompanham as demonstrações ﬁnanceiras e o rela- dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceitório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiessas outras informações que compreendem o Relatório da Administra- ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e
ção. Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: y
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclu- Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonssão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das trações ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
demonstrações ﬁnanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente
relevante, inconsistente com as demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar dis- relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
torcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir- a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos siﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. y Obtemos enrequeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respei- tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planeto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações ﬁnan- jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
ceiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controapresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas les internos da Companhia. y Avaliamos a adequação das políticas contácontábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi- beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁ- divulgações feitas pela administração. y Concluímos sobre a adequação
nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
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Extrato da 6ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, I. Roberto Nilson Alves, brasileiro, casado, engenheiro, RG 853.827 (SSP/SP), CPF/ME 008.684.69815, residente em São Paulo/SP; e II. RNA Engenharia e Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 44.153.625/0001-69,
JUCESP NIRE 35.208.139.558, representada por seu administrador, Roberto Nilson Alves, acima qualiﬁcado, únicos sócios Agro-Pecuária
Sigal Ltda., CNPJ/ME 02.750.213/0001-66, têm entre si, justo e acordado, alterar o contrato social: 1. Aprovar a incorporação da Sociedade por sua sócia RNA, nos termos do Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação (“Protocolo”) assinado nesta data; 2. Os sócios ratiﬁcam
a contratação da Nova Solaris Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. - ME, com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 23.123.493/0001-52,
CRC/SP 2SP034043/O-8, contador responsável o Sr. Junior Aparecido dos Santos, CRC/SP 1SP274912/O-3, para a avaliação do patrimônio líquido e a elaboração do laudo de avaliação; 3. Aprovam o Laudo de Avaliação, datado de 03.02.2021, ratiﬁcando, ainda, os critérios
de avaliação utilizados na avaliação e nos valores nele constantes; 4. Os sócios autorizam expressamente a administração a tomar todas
as providências necessárias para a efetivação da incorporação. São Paulo, 03.02.2021. Roberto Nilson Alves, RNA Engenharia e Participações Ltda. p. Roberto Nilson Alves. JUCESP nº 140.321/21-4 em 15.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI 9 Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 15.016.338/0001-09 - NIRE 35.226.239.143
Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 01/04/2021, às 11 horas, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação em face da presença da totalidade das sócias. Ordem do Dia e Deliberações: com fundamento no inciso
II do artigo 1.082 do Código Civil, restou unanimemente aprovada a proposta de redução do capital da Sociedade de
R$ 13.656.309,00 para R$ 9.796.309,00 com uma redução efetiva de R$ 3.860.000,00, mediante o cancelamento de
3.860.000 quotas, todas de titularidade da sócia BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda., sendo-lhe
entregue, em contrapartida às quotas a serem canceladas, quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor
da redução da respectiva participação societária. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei.
Assinatura: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Sócias: BREOF
Empreendimentos Residenciais II Ltda. e Breof Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer.

GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.

ACTIO AGRO INVEST. S/A

CNPJ: 09.481.373/0001-04
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas., o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020.
Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
(Valores expressos em milhares de reais, exceto valores por ação)
Ativo
2020
2019 Passivo e Patrimônio Líquido
2020
2019
2020 2019
(Reapresentado) Circulante
(Reapresentado)
Receita líquida
3.884 891
Circulante
Obrigações fiscais
1
–
(235) (54)
Despesas
gerais e administrativas
Caixa e equivalentes de caixa
86
69 Dividendos a pagar
845
1.391 Resultado antes das receitas e despesas financeiras 3.649 837
Contas a receber (parte relacionada)
6.937
9.503
846
1.391 Resultado financeiro
8
–
Impostos a recuperar
Não circulante
Receita
financeira
43
–
7.031
9.572
–
533
Impostos diferidos
(3)
(1)
Despesa financeira
Não Circulante
–
533
40
(1)
262
262
Impostos diferidos
3.689
836
Lucro
antes
do
imposto
de
renda
e
contribuição
social
Patrimônio
Líquido
262
262
(131) (91)
106.670
106.670 Imposto de renda e contribuição social
Imobilizado
103.222
103.222 Capital social
3.557 745
3.005
4.468 Lucro líquido do exercício
6
6 Reserva de lucros
Intangível
0,03 0,01
109.675
111.138 LUCRO POR AÇÃO - R$
103.228
103.228
Quantidade
Média
Ponderada
de
110.521
113.062 Total do Passivo
Total do Ativo
110.521
113.062
106.670.345 106.670.345
Ações Ordinárias em Circulação
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em
Reservas de lucros
31/12/2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital Reserva Reserva de retenção Resultado do Patrimônio
2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Social
legal
de lucros
exercício
líquido
Lucro líquido do exercício
3.557
745
Saldos em 31 de dezembro de 2018
106.670
256
3.644
–
110.570
Ajuses
Lucro do exercício
–
–
–
745
745
–
124
Impostos diferidos
Destinação do lucro líquido
3.557
869
Constituição da reserva legal
–
37
–
(37)
–
Variações nos ativos e passivos
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,002 por ação)
–
–
–
(177)
(177)
Contas a receber
2.566
(292)
–
–
531
(531)
–
Reserva de lucros
Impostos a recuperar
(8)
–
106.670
293
4.175
–
111.138
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Obrigações fiscais e previdenciárias
(532)
(2)
Lucro do exercício
–
–
–
3.557
3.557
Adiantamento de clientes
–
(43)
Destinação do lucro líquido
–
(500)
Parte relacionadas
Constituição da reserva legal
–
178
–
(178)
–
2.025
(837)
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,008 por ação)
–
–
–
(845)
(845)
5.582
32
Caixa líquido proveniente das ativid. operacionais
Dividendos distribuídos, vide AGE em 08 de outubro de 2020
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
(R$ 0,039 por ação)
–
–
(4.175)
–
(4.175)
(5.565)
–
Dividendos pagos
–
–
2.534
(2.534)
–
Reserva de lucros
(5.565)
–
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
106.670
471
2.534
–
109.675
Saldos em 31 de dezembro de 2020
17
32
Aumento (Redução) Líq. do Caixa e Equival. de Caixa
69
37
As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas Demonstrações dos Resultados Abrangentes para os Exercícios Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
86
69
e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, PREMIUMBRAVO, findos em 31/12/2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
17
32
Aumento (Redução) Líq. do Caixa e Equival. de Caixa
encontram-se à disposição na sede da Companhia.
2020
2019
Transações Relevantes que não afetam Caixa
Wellington Braga dos Santos
Santos de Araújo Fagundes
3.557
745
Lucro do exercício
– 15.460
Compens. de saldos a receber de Partes relacionadas
Diretor
Diretor
3.557
745
Resultado abrangente total
– (15.960)
Compensação de saldos a pagar de Partes relacionadas
Leandro Dallarosa - Contador - CRC-RJ 115.663/O-4

Relatório da Administração
Prezados Acionistas: A administração da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. apresenta o relatório da administração e as
demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício ﬁndo em 31/12/20, acompanhada do relatório dos auditores independentes. 1. Comentário de
Desempenho: A Companhia, por ser uma securitizadora, cujo objetivo é adquirir créditos imobiliários e emitir certiﬁcados de recebíveis imobiliários
(CRIs), lastreados nos créditos adquiridos, tem seu desempenho basicamente derivado do desempenho dos ativos e passivos dessas emissões.
2. Declaração da Diretoria: Diretoria declara que discutiu, revisou e concordou com as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/20 e com as opiniões expressas nos relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações ﬁnanceiras. 3. Outras
Informações: De acordo com a Instrução CVM nº 381 de 14/1/03, informamos que os Auditores Independentes contratados para realizar os serviços
de auditoria externa das entidades auditadas, neste caso KPMG Auditores Independentes, bem como partes relacionadas com os Auditores Independentes, não foram contratados para prestar qualquer outro tipo de serviço às entidades auditadas, a não ser o de auditoria externa. À Diretoria
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Resultados
Nota
2020
2019
ATIVOS
Nota
2020
2019
12
Circulantes
78
27 Receita líquida
Caixa e equivalentes de caixa
4
49
19 Despesas operacionais
13
(416)
(321)
Outros créditos
5
29
8 Despesas gerais e administrativas
(17)
Ativos não circulantes
7
9 Outras receitas e despesas
Impostos a recuperar
7
7
9 Prejuízo operacional antes
(416)
(338)
Total dos ativos
85
36 do resultado ﬁnanceiro
Resultado ﬁnanceiro
14
PASSIVOS
4
Circulantes
7
7 Variação monetária
(6)
(32)
Fornecedores
8
6
5 Despesas ﬁnanceiras
(6)
(28)
Obrigações tributárias
9
1
2
Passivo não circulante
35
- Outras receitas e despesas não operacionais
1
Adiantamento p/ futuro aumento de capital 11
35
- Outras receitas e despesas não operacionais
1
Patrimônio liquido
43
29
(421)
(366)
Capital social
15
1.855
1.420 Prejuízo operacional e antes do IR e da CS
Reserva de lucros
1
1 Imposto de renda e contribuição social 10
(421)
(366)
Prejuízos acumulados
(1.813) (1.392) Prejuízo do exercício
(0,227) (0,258)
Total dos passivos e patrimônio líquido
85
36 Prejuízo básico e diluído por ação - R$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
1. Contexto operacional: A Pátria Companhia Securitizadora de Créditos de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos ﬁnanceiros
Imobiliários S.A. (“Securitizadora” ou “Companhia”) foi constituída em para receber ﬂuxos de caixa contratuais; e y Seus termos contratuais
26/5/98 sob a denominação de Noosa S.A. Em 8/3/02, a Securitizadora geram, em datas especíﬁcas, ﬂuxos de caixa que são relativos somente
foi transformada em companhia securitizadora de créditos imobiliários, ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um
tendo o seu estatuto social adaptado para contemplar essa alteração, ativo ﬁnanceiro é desreconhecido (baixado), em parte ou integralmente,
e passou a ser denominada Patrimônio Companhia Securitizadora de quando os direitos de receber ﬂuxos de caixa do ativo expiram; quando
Créditos Imobiliários. Em 30/4/03, foi deliberada a alteração da deno- a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios do
minação social para Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobi- ativo ou quando a Companhia não transfere nem retêm substancialmenliários. As demonstrações ﬁnanceiras foram aprovadas para divulgação te todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle
pela Diretoria em 12/3/21. 2. Base da apresentação das demonstra- sobre o ativo. Passivos ﬁnanceiros registrados ao custo amortizado: Os
ções ﬁnanceiras: As demonstrações ﬁnanceiras da Securitizadora fo- outros passivos ﬁnanceiros são mensurados pelo valor de custo amorram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tizado utilizando o método de juros efetivos. O método de juros efetivos
aplicáveis às companhias securitizadoras que compreendem aquelas é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo ﬁnanceiro
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros
orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronun- efetiva é a taxa que desconta exatamente os ﬂuxos de caixa futuros
ciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Conta- estimados ao longo da vida estimada do passivo ﬁnanceiro ou, quando
bilidade - CFC. Em razão do resgate antecipado facultativo da totalidade apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor
dos CRIs da 5ª Série da 3ª Emissão, ocorrido em novembro de 2020 contábil líquido. d. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
mediante o pagamento do saldo devedor não amortizado de cada CRI em renda e a contribuição social são apurados com base nas alíquotas de
circulação, a administração estuda futuras operações de securitização 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a
ﬁnanceira para a Companhia, da qual poderá se beneﬁciar da estrutura R$ 240 no ano para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para
já existente. A administração pretende manter o registro da Companhia contribuição social. A compensação de prejuízos ﬁscais e base negativa
junto a CVM, permitindo sua funcionalidade como Comapanhia Securi- de contribuição social, é limitada a 30% do lucro do exercício, sendo a
tizadora. Entretanto, por não ter deﬁnido um plano de ação especíﬁco, a Companhia optante pelo lucro real. e. Demais ativos e passivos circulanbase de continuidade operacional não foi utilizada na elaboração dessas tes e não circulantes: Os ativos estão demonstrados pelo valor líquido de
demonstrações ﬁnanceiras. As demonstrações ﬁnanceiras são apresen- realização e/ou formação. Os passivos são demonstrados pelos valores
tadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponSecuritizadora no Brasil. As práticas contábeis descritas em detalhes dentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a
a seguir foram aplicadas de forma consistente em todos os exercícios data do balanço. f. Demonstrações do valor adicionado: A Securitizadora
apresentados nas demonstrações ﬁnanceiras. 3. Principais práticas elaborou as demonstrações do valor adicionado nos termos do pronuncontábeis: a. Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações ciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, a qual é
ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apresentada como parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras conrequer que a Administração da Securitizadora exerça julgamentos na forme requerido pela legislação societária brasileira para companhias
determinação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das registradas na CVM. g. Prejuízo por ação (básico e diluído): O prejuízo por
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores ação básico é calculado por meio dos resultados dos exercícios atribuível
diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo aos acionistas pela média ponderada das ações ordinárias em circulação
da sua determinação. A Securitizadora revisa as estimativas e as pre- nos respectivos períodos. O resultado por ação diluído é calculado de
missas pelo menos anualmente. b. Apuração do resultado: O resultado maneira similar ao resultado por ação básico, por meio da referida média
é apurado em conformidade com o regime de competência. Uma receita das ações em circulação. 4. Caixa e equivalentes a caixa: O caixa e
não é reconhecida se há uma incerteza signiﬁcativa na sua realização. c. equivalentes de caixa são constituídos conforme segue:
Instrumentos ﬁnanceiros: Os ativos ﬁnanceiros são reconhecidos quando
2020
2019
a Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Caixa e equivalentes de caixa
49
19
Os ativos ﬁnanceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os
49
19
custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de Apresenta-se os valores em conta corrente, destinados aos pagamentos
ativos ﬁnanceiros (exceto por ativos ﬁnanceiros reconhecidos ao valor inerentes a operação da Companhia, sem qualquer tipo de exposição a
justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor taxas de juros que possa gerar rentabilidade ou prejuízo ao montante
justo dos ativos, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos apresentado. 5. Outros créditos: Refere-se a pagamento antecipado de
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos ﬁnanceiros serviços ﬁduciários junto a empresa GDC Partners, agente ﬁduciário que
ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no controla os pagamentos e informações para os CRIs com previsão de
2020
2019
resultado. Ativos ﬁnanceiros ao custo amortizado: Um ativo ﬁnanceiro quitação em até 1 ano.
29
8
é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a Outros Créditos
29
8
seguir e não for designado como mensurado ao VJR: y É mantido dentro
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020 2019
Prejuízo do exercício antes do IR e CS
(421) (366)
Variação nos ativos e obrigações:
(Aumento) Redução Outros Créditos
(21)
(8)
(Aumento) Redução Impostos a recuperar
2
(1)
Aumento (Redução) Fornecedores
1
1
Aumento (Redução) Crédito
para futuro aumento de capital
35
Aumento (Redução) Obrigações tributárias
(1)
Caixa líquido (aplicado) gerado
pelas atividades operacionais
(405) (374)
Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Recebimento pela integralização de capital
435
321
Caixa líquido proveniente das atividades
de ﬁnanciamentos
435
321
Aumento (redução) do saldo de caixa
e equivalentes de caixa
30
(53)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19
72
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do exercício 49
19
Aumento (redução) do saldo de caixa
e equivalentes de caixa
30
(53)
Demonstrações do Valor Adicionado (Consumido)
Receita
2020
2019
Não operacionais
Outras receitas não operacionais
1
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(416)
(338)
Valor adicionado (consumido) bruto
(415)
(338)
Valor adicionado recebido em transferência
Despesas ﬁnanceiras
(6)
(32)
Variação monetária
4
Valor adicionado (consumido) total a distribuir (421)
(366)
Distribuição do valor adicionado (consumido)
Impostos, taxas e contribuições
Prejuízo do exercício
(421)
(366)
16. Gerenciamento de riscos: O saldo de caixa e equivalentes de caixa,
devido à natureza de curto prazo, aproxima-se dos valores justos dos
instrumentos na data das demonstrações ﬁnanceiras. A Administração
entende que a Companhia não está exposta a riscos de crédito, taxa de
juros ou ﬁnanceiro. Análise de sensibilidade - efeito na variação do valor
justo: Em atenção ao disposto na Instrução CVM nº 475, de 17/12/08, a
Companhia não possui instrumentos ﬁnanceiros sujeitos a riscos de juros e moeda/câmbio. 17. Ativos e passivos contingentes: Não há registro de quaisquer demandas judiciais de terceiros contra a Companhia ou
dela contra terceiros. 18. Outros serviços prestados pelos auditores
independentes: De acordo com a Instrução CVM nº 381, de 14/1/03, a
Companhia não contratou outros serviços, no exercício, junto ao auditor
independente responsável pelo exame das demonstrações ﬁnanceiras da
Securtizadora, que não seja o de auditoria externa. 19. Outras informações: Em 1/8/18 a Comissão de Valores Mobiliários publicou a Instrução
CVM nº 600, a qual trata sobre disposições envolvendo Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio e alteração de determinados dispositivos
contidos em outras instruções normativas publicadas pela Comissão de
Valores Mobiliários. Com isso, o art. 34 da ICVM nº 600 acrescenta à
Instrução CVM nº 480, de 7/12/09, o art. 25-A que, por sua vez, passou
a requerer o tratamento, no caso de Securitizadoras, de cada patrimônio
separado como entidade que reporta informação para ﬁns de elaboração
das demonstrações ﬁnanceiras , desde que a companhia securitizadora
não tenha que consolidá-lo em suas demonstrações conforme as regras
contábeis aplicáveis a sociedades anônimas. Desta forma, a partir de
31/12/18, a Companhia deixou de apresentar em notas explicativas, as
informações nas demonstrações ﬁnanceiras vinculadas ao patrimônio
separado por ela instituídos, passando a divulgar em sua página na rede
mundial de computadores, no prazo estabelecido pela legislação aplicável. Impactos do COVID-19 (Coronavírus) nos negócios da Companhia:
Desde o ﬁnal de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por um surto
da doença chamada COVID-19 (Coronavírus), classiﬁcada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS. A Administração da
Companhia está acompanhando os possíveis impactos no mercado de
securitização, bem como na estratégia do grupo. 20. Eventos subsequentes: A Companhia avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios e não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas
signiﬁcativas sobre a capacidade de continuar operando.
Diretoria
Rafael Freitas de Aguiar
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
Erika Suzuki - Contador CRC 1SP-247.802/O-4
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional. y Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as
eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis
pela administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de
comunicação com os responsáveis pela administração, determinamos
que aqueles que foram considerados como mais signiﬁcativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
assuntos em nossos relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstancias extremamente raras, determinamos que o assunto não deve ser
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectivas razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 12 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Eduardo Tomazelli Remedi - Contador CRC 1SP-259915/O-0

CNPJ nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.650
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 20.01.2021
Data, hora, local: 20.01.2021, 09hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, Jaguaré, São Paulo/SP,
CEP 05348-000. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sra. Maria Amélia Paula Cesar Lopes,
Secretária: Sra. Patrícia Bicudo Barbosa. Deliberação aprovada: Re-ratiﬁcação no Termo de Posse do Diretor Carlos Eduardo de Lima Aguilar, registrado perante a JUCESP em 13/01/2021 nº 25.339/21-7, no que se refere a data
de vigência do mandato, devendo constar o mandato até 25/07/2022, conforme Termo de Posse em anexo. O respectivo diretor eleito e empossado em 13/01/2021 novamente declara não estar impedido de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 20.01.2021. Acionistas: Solví Participações S.A. por Célia Maria
Bucchianeri Francini Vasconcellos e Patrícia Bicudo Barbosa; Essencis Soluções Ambientais S.A. por Ciro Cambi
Gouveia e Eduardo Azzari. JUCESP nº 154.033/21-2 em 08.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vega Valorização de Resíduos S.A. - CNPJ 14.749.160/0001-42 - NIRE 35.300.416.295
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 01.04.2021
Data, hora, local: 01.04.2021, 11hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400FR, térreo, sala 05, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafael Vargas Pereira da Silva, Secretária: Patrícia Bicudo
Barbosa. Deliberações aprovadas: 1. Ratiﬁcar todos os atos praticados em nome da Companhia pelos Srs. Anrafel,
Carlos e Ângelo (conforme abaixo qualiﬁcados), atuais membros da Diretoria, até a presente data. 2. Ato contínuo,
aprovar a reeleição (i) Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP, CPF/ME
161.481.318-38, para o cargo de Diretor sem Designação Especíﬁca (“Anrafel”); (ii) Carlos Alberto Nunes Bezerra, brasileiro, casado, economista, RG 11.872.528-2 SSP/SP, CPF/ME 054.776.088-46, para o cargo de Diretor sem
Designação Especíﬁca (“Carlos”); e (iii) Ângelo Teixeira de Castro Carvalho, brasileiro, engenheiro civil, RG
05.760.995-03 SSP/BA, CPF/ME 949.174.935-87, para o cargo de Diretor sem Designação Especíﬁca (“Ângelo”),
ora reeleitos declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis; (ii) atender ao requisito de reputação
ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos (i) e (ii), do §3º, do artigo 147 da Lei das S.A. Encerramento: nada mais. São Paulo, 01.04.2021. Acionista: Revita Engenharia Ambiental S.A. por Anrafel Vargas Pereira da Silva
e Carlos Alberto Nunes Bezerra. Diretores reeleitos: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra e Ângelo Teixeira de Castro Carvalho. JUCESP 173.837/21-9 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Bepay Instituição de Pagamento S.A.
CNPJ/MF n° 24.313.102/0001-25 - NIRE 35.300.489.420
Extrato da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora, Local: 30.04.2020, 09hs, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 1º andar, conjunto 13, Edifício Jaçari,
Bloco A, Barueri/SP. Presença: totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Paulo Renato Della Volpe; Secretária:
Soraia Dias de Souza. Deliberações Aprovadas: 1. O Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras
e Contábeis da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Deixar de eleger os
membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o Artigo 161, § 2º da Lei 6.404/76.
Encerramento: Nada mais. Barueri, 30.04.2020. Acionistas: Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda (p.
Paulo Renato Della Volpe) e 2CA Participações Ltda (p. Carlos Augusto Leite Netto e Carlos André Branco
Guimarães); Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p. Reag Gestora de
Recursos S.A.). JUCESP 187.972/21-7 em 23.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bepay Instituição de Pagamento S.A. - CNPJ/MF n° 24.313.102/0001-25 - NIRE 35.300.489.420
Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Horário e Local: Em 15.08.2019, às 13 horas, na sede social da Bepay Instituição de Pagamento S.A. (“Companhia”),
localizada na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, 1º andar, conjunto 13, Edifício Jaçari, Bloco A, Alphaville, CEP:
06454-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4° do Artigo 124 da Lei n°
6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se veriﬁca pelas assinaturas no Livro
de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Alexandre Ferrari; Secretária: Patricia Luiza Broilo. 4. Ordem
do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária foram colocadas em votação. Pela
unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, e sem
reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à presente Assembleia será lavrada e
publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Deliberações
da Assembleia Geral Extraordinária: 4.2. Aprovar a cessão e transferência parcial de ações da Companhia, de titularidade
de Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda., neste ato, com a renúncia expressa dos demais sócios ao seu direito de
preferência, a Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, sendo
1.113.676 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, representativas de 30% do
capital social total e votante da Companhia. Encerramento: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta
Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 15.08.2019.
5. Assinaturas: Alexandre Ferrari – Presidente da Assembleia; Patricia Luiza Broilo– Secretária da Assembleia; Acionistas:
Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda. (p. Paulo Renato Della Volpe); 2CA Participações Ltda (p. Carlos Augusto
Leite Netto e Carlos André Branco Guimarães); e Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (p. Reag Gestora de Recursos S.A.). Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.
Patricia Luiza Broilo - Secretária. JUCESP nº 130.794/21-1 em 09.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0011618-98.2021.8.26.0100AMM. Juíza de Direito da 28º
Vara Cível do Foro Central da Capital /SP, Dra. Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Luiz Carlos Mattos, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Itaú
Unibanco S/A, ficando intimados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o valor de R$ 34.033.758,37 (base 03/2021), acrescido de custas, se houver. Fica
a parte executadas advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o pagamento voluntário,
iniciasse o prazo de15(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC,
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Encontrando se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. São Paulo, 07 de abril de 2021.
05 e 06/05

2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista - SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1010729-63.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) PARQUE PAULISTANO - MINERAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA., CNPJ 61.147.989/0001-55, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Carlo de Araújo Braga e outros, alegando
em síntese: Os genitores dos requerentes celebraram com o requerido, Contrato Particular de Compromisso
de Compra e Venda de Imóvel, na data de 06/05/1997, situado à Rua Sampaio Bueno, nº 64, Vila Parque
Paulistano, São Miguel Paulista, SP. O preço a justado pelas partes foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
que foram devidamente quitados no ato da assinatura do contrato. Os requerentes requerem a outorga da
escritura definitiva. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 05 e 06/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0015685-09.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Alessandra de Oliveira Rodrigues, RG 34.772.265-9, CPF 283.701.958-57, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
– Supero Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃOpor EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 57.307,42 (abril/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525, do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021.

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0001339-29.2021.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Valentino
Aparecido de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO RIBEIRO FERNANDES, RG
15.499.009-7, CPF 041.294.198-89, com endereço à Rua Gaivota, 33, Casa 04, Ayrosa, CEP 06280-140, Osasco
– SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por SISTEMAINTEGRADO
DE EDUCAÇÃO E CULTURALTDA. S/C SINEC. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito deR$ 8.560,55,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525, do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021.

Página 6

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

REC SS Augusta Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 29.639.997/0001-06
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019
2020 2019 Passivo
2020 2019
(329) (45)
1.365
93 Circulante
532
73 Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social
1.344
86 Fornecedores
440
7 Fluxos de caixa das atividades operacionais
–
–
7 Valores a pagar para partes relacionadas
35
58 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Provisão
para
participação
nos
Lucros
48
8
6
– Obrigações tributárias
4
–
2
– Obrigações trabalhistas e previdenciárias
53
7 Variações nas contas de ativo e passivo
7
(7)
13
– Patrimônio líquido
11.399 6.383 Contas a receber
(6)
–
10.566 6.363 Capital social
7.450
49 Créditos Diversos
(2)
–
10.566 6.363 Adiantamentos para futuro aumento de capital (PNC)
4.345 6.401 Tributos a Recuperar
(13)
–
11.931 6.456 Prejuízos acumulados
(396) (67) Despesas Antecipadas
433
4
11.931 6.456 Fornecedores
2020 2019 Total do passivo e patrimônio líquido
Valores a pagar para partes relacionadas
(23)
56
Demonstrações do Resultado Abrangente
64 10
–
3
(159)
–
2020 2019 Obrigações tributárias
(2)
(3)
(95) 10 Prejuízo dos exercícios
(329) (45) Obrigações trabalhistas e previdenciárias
116
14
Outros resultados abrangentes
–
– Caixa líquido consumido das atividades operacionais
– (1) Total dos resultados abrangentes dos exercícios
(329) (45) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imóveis
– (3.200)
(69) (21)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Adições de propriedade para investimento
(4.203) (3.163)
(89) (19)
Prejuízos
Patri- Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (4.203) (6.363)
– (13)
Capital
acumônio Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(82)
–
social mulados AFAC líquido
Adiantamento para futuro aumento de capital
5.345 6.420
(335) (44)
Saldos em 31/12/2018
1
(22)
29
8
6 (1)
Caixa líquido proveniente das atividades de
– 6.420 6.420
7
1 Adiantamentos para futuro aumento de capital –
financiamento
5.345 6.420
48
– (48)
–
(1) (2) Aumento de capital
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
1.258
71
–
(45)
– (45)
(329) (45) Prejuízo líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
86
15
49
(67) 6.401 6.383
(329) (45) Saldos em 31/12/2019
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
1.344
86
Adiantamentos para futuro aumento de capital –
– 5.345 5.345
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
1.258
71
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Aumento de capital
7.401
– (7.401)
–
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
Prejuízo líquido do exercício
–
(329)
– (329) Thiago Augusto Cordeiro – Diretor, Thomas Daniel Conway – Diretor
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
Saldos em 31/12/2020
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
7.450
(396) 4.345 11.399

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Créditos diversos
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Não circulante
Propriedade para investimentos
Total do ativo
Demonstrações do Resultado
Receita operacional líquida
Custo de Operação
Prejuízo/Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesa com ocupação
Despesa com pessoal
Despesas gerais e administrativas
IPTU
Outras depesas
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social
Prejuízo dos exercícios

REC UCP EPVL Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 28.888.655/0001-67
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019
2020 2019
Ativo
2020 2019
Circulante
6.699
57 Receita operacional líquida
2.036
– Lucro/prejuízo antes do IRPJ e da CSLL
1.074 (255)
Caixa e equivalentes de caixa
5.889
7 Custo de Operação
(737)
– Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contas a receber
597
– Lucro bruto
1.299
– Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
43
– Despesas operacionais: Despesa com ocupação
– (10) Depreciação
456
–
Tributos a Recuperar
170
2 Despesa com pessoal
(135) (142) Provisão para participação nos Lucros
96
8
Valores a receber de partes relacionadas
–
48 Despesas gerais e administrativas
(98) (97) Variações nas contas de ativo e passivo
Não circulante
116.534
66 Depreciação
– (3) Créditos Diversos
–
8
Propriedade para investimentos
116.534
– Despesas tributárias
(5)
– Valores a receber de partes relacionadas
– 146
Projetos em Andamento
–
66 Outras despesas
– (3) Tributos a Recuperar
– (2)
Total do ativo
123.233
123 Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 1.061 (255) Despesas Antecipadas
–
6
2020 2019 Resultado financeiro líquido
Passivo
13 (1) Projetos em Andamento
– (13)
Circulante
1.355
47 Receitas financeiras
19
1 Fornecedores
55 (45)
Fornecedores
59
4 Despesas financeiras
(6) (2) Valores a pagar para partes relacionadas
11 (29)
Valores a pagar para partes relacionadas
46
35 Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL
1.074 (255) Obrigações tributárias
138 (3)
Obrigações tributárias
160
– Impostos IRPJ e CSLL diferidos
(321)
– Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(3) (443)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
101
8 Impostos IRPJ e CSLL
(22)
– Adiantamento de clientes
657
–
Adiantamento de clientes
657
– Lucro/Prejuízo dos exercícios
731 (255) Outras contas a pagar
332
–
Outras contas a pagar
332
–
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 2.056 (622)
Não circulante
321
–
Capital Prejuízos
Patrimônio Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Impostos diferidos
321
–
(116.924)
–
social acumulados AFAC
líquido Adições de propriedade para investimento
Patrimônio líquido
121.557
76 Saldos em 31/12/2018
–
351
(1.660) 1.090
(219) Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (116.924)
13.441 1.991 Adiantamentos para futuro
Capital social
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamentos para futuro aumento de capital (PNC) 109.300
– aumento de capital
120.750 (1.090)
–
–
550
550 Adiantamento para futuro aumento de capital
Prejuízos acumulados
(1.184) (1.915) Aumento de capital
– 1.640
1.640
– (1.640)
– Aumento de Capital
Total do passivo e patrimônio líquido
123.233
123 Prejuízo líquido do exercício
–
(255)
–
(255) Caixa líquido proveniente das atividades de
Demonstrações do Resultado Abrangente
120.750 550
Saldos em 31/12/2019
1.991
(1.915)
–
76 financiamento
2020 2019 Adiantamentos para futuro
Aumento/Redução líquido de caixa e equivalente de
Lucro/Prejuízo dos exercícios
731 (255) aumento de capital
5.882 (72)
–
– 120.750 120.750 caixa
Outros resultados abrangentes
–
– Aumento de capital
–
79
11.450
– (11.450)
– Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios
Total dos resultados abrangentes dos exercícios
731 (255) Lucro líquido do exercício
–
7
–
731
–
731 Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios
Saldos em 31/12/2020
13.441
(1.184) 109.300 121.557 Aumento/Redução líquido de caixa e equivalente de caixa – (72)
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

ARGULIA S.A.
CNPJ: 28.057.505/0001-01
Demonstrações Contábeis do Execício Encerrado em 31/12/2020
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Ativo
2020 Receita liquida/Custos gerais/Lucro bruto
Ativo Circulante
97,76 Despesas com publicidade
(936,00)
Disponível
97,76 Despesas administrativas
(910,31)
Ativo Não Circulante
38.449.272,92 Outras receitas operacionais
54.432,78
Investimentos
38.449.272,92 Resultado da equivalência patrimonial
12.677.070,47
Total do Ativo
38.449.370,68 Resultado operacional antes do
Passivo
2020
resultado financeiro
12.729.656,94
Passivo Circulante
6.051,03
Receitas financeiras
0,22
Obrigações Tributarias
615,03
12.729.657,16
Empréstimos De Terceiros
4.500,00 Resultado antes do IRPJ e CSLL
(0,03)
Fornecedores
936,00 Imposto de renda e contribuição social
12.729.657,13
Patrimônio Liquido
38.443.319,65 Lucro do exercício
Capital Social
2.542.000,00
Marcel Rivkind - Diretor - CPF: 896.664.538-00
Reservas
22.869.000,00
Confirp Consultoria Contábil Ltda.
Lucros Acumulados
13.032.319,65
Total do Passivo+Patrim. Líquido
38.449.370,68
CNPJ: 56.812.993/0001-50 - CRC-SP 2SP.014.230/O-3

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1005492-14.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado
de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) NILTON DE OLIVEIRA VIEIRA,
Brasileiro, Casado, Empresário, RG 32.318.285-9, CPF
308.764.848-52, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Unileste Centro de Educacao Ltda - Me, alegando
em síntese: A requerente é credora do requerido, portanto,
das mensalidades devidas em razão da prestação de serviços
educacionais prestados aos alunos LUCAS OLIVEIRA
KOSTECKI e PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA KOSTECKI, a
qual demonstra o débito atualizado até 01/03/2018 no importe
de R$ 19.522,01 (dezenove mil, quinhentos e vinte e dois
reais e um centavo). Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento
da quantia devida, bem como o pagamento de honorários
advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à
causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento de
custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob
pena de, decorrido o prazo, que fluirá a partir do prazo deste
edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 10 de fevereiro de 2021.
[04,05]

ESTEIO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
CNPJ/MF Nº 76.650.191/0001-07
NIRE Nº 41300010251
49ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Forma: Lavrada nos termos do Parágrafo 1.º do Artigo 130, da Lei 6404/76. Data: 30 de abril de 2021. Horário: 10:00 (dez) horas. Local: Rua Dr. Reynaldo Machado n.º 1151 - Prado
Velho, Curitiba-Paraná. Presenças: 100% do Capital Social, conforme Livro n.º 01, fls. 46vs Mesa: Presidente Sr. CARLOS VALÉRIO AVAIS DA ROCHA, Secretário Sr. CARLOS
LUCIDORIO TRINDADE. Convocação: Por Carta-Convite datada de 30 de março de 2021. Publicações: Dispensadas face a presença da totalidade dos acionistas: 1) 49ª Assembléia Geral
Ordinária: a) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2020; b) destinação do lucro líquido auferido no exercício e das reservas de lucros; c) outros assuntos de interesse social. Sendo o que oferece nesta oportunidade, reitero protestos de
apreço, contando desde já com o atendimento desta. Atenciosamente. Curitiba, 30 de março de 2021. (a) CARLOS VALÉRIO AVAIS DA ROCHA - Diretor Presidente". Iniciados os
trabalhos, o Sr. Presidente, atendendo o item "a" da Ordem do Dia da 49ª Assembléia Geral Ordinária, colocou sob exame, discussão e votação, o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial, a Demonstração das Reservas de Lucros, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, documentos esses, regularmente publicados nas
páginas nº 53 e 54 no Jornal "Diário Oficial do Estado do Paraná" no dia 27 de abril de 2021 e na página nº 8 do Jornal O DIA SP do dia 27 de abril de 2021. Os prazos de publicação
previstos no art.133 da Lei nº 6404/76 foram dispensados, nos termos do § 3º e § 4º, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Minuciosamente examinados
e discutidos tais documentos, foram aprovados sem restrições, abstendo-se os legalmente impedidos. Atendendo o item "b", por unanimidade deliberou-se o seguinte: b.1) referendar a
distribuição de dividendos autorizada pela Diretoria no período de janeiro a dezembro 2020; b.2) autorizar a distribuição de dividendos ao longo do ano de 2021, no percentual de até
35% (trinta e cinco por cento) calculado com base na reserva de lucros existente no balanço de 31/12/2020; b.3) destinar o valor equivalente ao percentual de até 27% (vinte e sete por
cento) calculado sobre a reserva de lucros existentes no balanço de 31 de dezembro de 2020 para a aquisição de ativos ao longo de 3 (três) anos contados a partir de 30 de abril de 2021;
b.4) autorizar que o saldo da reserva de lucros do balanço aprovado fique em suspenso para futura utilização de conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Atendidas as matérias
dos itens "a" e "b" o Sr. Presidente em atendimento ao item "d", deixou livre a palavra e como dela ninguém desejou fazer uso, declarou estar inteiramente atendida a Ordem do Dia da 49ª
Assembléia Geral Ordinária. Atendido as matérias dos itens "a", "b" e "c" da 49ª Assembléia Geral Ordinária, o Sr. Presidente esclareceu não estar o Conselho Fiscal instalado por ser de
funcionamento não permanente, podendo qualquer acionista requerer-lhe a instalação, na forma legal. A seguir o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura
desta ata, que foi por mim elaborada e no reinício da sessão, lida em todo o seu teor para que todos tomassem conhecimento e pudessem deliberar, o que ocorreu, tendo sido achada em tudo
conforme e aprovada unanimemente e assinada por todos os acionistas presentes, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. Curitiba, 30 de abril de 2021 (aa). WR Administração
e Participações Ltda., representada por Wellington Cavalcanti da Rocha; CM Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Neusa Martins de Arruda Coelho; WELLINGTON
CAVALCANTI DA ROCHA e CARLOS LUCIDÓRIO TRINDADE.
WR Administração e Participações Ltda.
Wellington Cavalcanti da Rocha

CM Empreendimentos e Participações Ltda.
Neusa Martins de Arruda Coelho

Wellington Cavalcanti da Rocha
Carlos Lucidório Trindade
Certifico que a presente ata consta às folhas 01 a 05 do Livro Registro de Atas nº 27 registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná.
Curitiba, 30 de abril de 2021
Carlos Valério Avais da Rocha
Presi dente

Carlos Lucidório Trindade
Secretário

A presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20212724797 por despacho de 30/04/2021.
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO PARTICULAR DE AÇÕES DA "ESTEIO-ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A." COM SEDE EM CURITIBA, PARANÁ À RUA DR.
REYNALDO MACHADO N.º 1.151 COM CAPITAL SOCIAL DE R$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS), DIVIDIDO EM 12.000.000 (DOZE MILHÕES) DE AÇÕES
ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
SUBSCRITOR

C.M.-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

W.R.-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AÇÕES
SUBSCRITAS

VALOR (R$)
INTEGRALIZADO

TOTAL

Pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ n.º 81.113.409/0001-16, com
sede à Rua Dr. Reynaldo Machado n.º
1.151, em Curitiba-PR

5.940.000

5.940.000,00

5.940.000,00

Pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ n.º 81.114.266/0001-67 com
sede à Rua Dr. Reynaldo Machado n.º
1.151, em Curitiba-PR

5.468.619

5.468.619,00

5.468.619,00

471.381

471.381,00

471.381,00

QUALIFICAÇÃO

WELLINGTON CAVALCANTI DA ROCHA

Brasileiro, casado, engenheiro civil CPF
Nº 000482599-34 residente e domiciliado
em Curitiba-PR

CARLOS LUCIDÓRIO TRINDADE

Brasileiro, casado, administrador de
empresas, CPF. 111326399-72 residente e
domiciliado em Curitiba-PR

TOTAL

QUARTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2021

STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA S.A. - CNPJ nº 22.688.889/0001-84 - NIRE 35300517423
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Maio de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 03 de maio de 2021, às 14:00 horas, Stylux Brasil Sistemas de Iluminação e Energia S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alvorada nº 1289, Cjs. 1101 e 1102, Vila Olimpia, CEP 04550-004. 2. Presenças: Convocação realizada na forma do disposto no artigo 124, inciso I e parágrafo 3º, bem como no artigo
294, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), estando presentes acionistas representando a maioria qualificada do capital social da Companhia,
conforme assinaturas constantes desta ata. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonino Ruggiero e secretariados pelo Sr. Diego do Prado Rodrigues. 4. Ordem do dia: Reuniram-se os acionistas
da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a realização, pela Companhia, da sua Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Privada, no montante de até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), as quais serão objeto de distribuição privada (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), (ii) a aprovação da celebração do instrumento particular de escritura da Emissão (“Escritura”), e todos os demais documentos necessários para realização da Emissão, inclusive
eventuais aditamentos, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) a autorização à diretoria da Companhia para tomar todos os atos necessários para que a Emissão seja realizada nos termos
da Escritura, incluindo, mas não se limitando, ao registro da Escritura na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), nos termos da Lei das Sociedades por Ações e a abertura e registro de livro de
registro para as Debêntures perante a JUCESP; e (iv) ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria relacionados à Emissão e às Debêntures. 5. Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a
Assembleia e submeteu as matérias constantes da ordem do dia à apreciação dos acionistas presentes, representando a maioria qualificada do capital social da Companhia, os quais deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, por lavrar a ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como: (i) por
aprovar a realização da Emissão, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, que terão as seguintes características e condições principais: (a) Número da Emissão: A Emissão representa a segunda emissão de debêntures da Companhia; (b) Data de Emissão das Debêntures: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será a data que for estabelecida na Escritura (“Data
de Emissão”); (c) Valor Total da Emissão: O valor total da emissão será de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), na Data de Emissão; (d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 10.000 (dez mil) Debêntures; (e) Valor Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal unitário de cada Debênture será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Número de Séries: A Emissão
será realizada em série única; (g) Conversibilidade em Ações: As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora; (h) Colocação: as Debêntures serão objeto de colocação privada; (i)
Prazo e Data de Vencimento das Debêntures: O vencimento final das Debêntures será aquele estabelecido na Escritura (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou Amortização Extraordinária Facultativa, conforme previsto na Escritura; (j) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, nos termos da Escritura; (k) Atualização
Monetária do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, não será atualizado monetariamente; (l) Remuneração das
Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, incidirão, juros remuneratórios prefixados correspondentes a 23,87% (vinte e três inteiros e oitenta e sete
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis corridos (“Remuneração”). A Remuneração será
incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, a partir da Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definida), ou da Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso,
imediatamente anterior (inclusive), o que ocorrer por último, até a data do efetivo pagamento (exclusive); (m) Prêmio: As Debêntures farão jus a um prêmio correspondente ao percentual de 3,0% (três por cento)
da Receita Líquida (conforme definido abaixo) obtida pela Companhia com os Contratos de LED, que forem celebrados pela Companhia a partir da Data de Emissão (“Prêmio”). O Prêmio será pago anualmente a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 1 ano após a Data de Emissão, e o último pagamento devido na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento do Prêmio”),
exceto na hipótese de declaração de vencimento antecipado, quando o Prêmio será devido na data na qual forem integralmente pagas as Debêntures e calculado com base nas Receitas Líquidas auferidas pela
Companhia até o quarto Dia Útil imediatamente anterior à referida data. Para os fins do Prêmio: (i) “Contratos de LED”: são os contratos celebrados, a partir da data da primeira integralização de recursos da
presente debênture, entre a Companhia ou suas Subsidiárias e seus clientes visando o fornecimento de, a prestação de serviços relacionada a, ou locação de equipamentos de LED e/ou qualquer prestação de
serviço pela Companhia, excluídos (a) os contratos celebrados entre a Companhia e Conasa SPE S. A., bem como entre a Companhia e Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A, incluindo as partes relacionadas a essas empresas, e (b) os contratos celebrados pela Companhia que tenham sido originados pelos Debenturistas ou pela gestora dos Debenturistas; (ii) “LED”: significa Light-Emitting Diode (LED)
(diodo emissor de luz) utilizado para a emissão de luz artificial em locais e instrumentos onde se torna mais conveniente a sua utilização no lugar de outros tipos de lâmpada; (iii) “Receitas Líquidas”: significa o
total das receitas brutas efetivamente obtidas, ou seja recebidas no caixa pela Emissora, com os Contratos de LED em cada Período de Pagamento do Prêmio, diminuída dos tributos incidentes diretamente
sobre as receitas dos Contratos de LED. O montante total das Receitas Líquidas será calculado mediante envio pela Emissora da memória de cálculo para análise, verificação e validação dos Debenturistas, até
o terceiro Dia Útil imediatamente anterior à Data de Pagamento de Prêmio, e será então enviado pela Emissora ao Banco Liquidante, para fins de adoção dos procedimentos perante a B3. Caso, após a realização de auditoria anual pela empresa de auditoria independente que auditar as demonstrações financeiras da Emissora, ocorra divergência nos valores efetivamente pagos e os valores calculados pela empresa
de auditoria independente, será devido ajuste de pagamento na Data de Pagamento de Prêmio subsequente, com exceção ao valor considerado na última Data de Pagamento de Prêmio. (iv) “Período de Pagamento do Prêmio”: significa o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão (inclusive), no caso do primeiro Período de Pagamento do Prêmio, ou no quarto Dia Útil imediatamente anterior à Data de
Pagamento do Prêmio imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina no quarto dia útil imediatamente anterior à Data de Pagamento da do Prêmio correspondente ao período em questão (exclusive). Cada Período de Pagamento do Prêmio sucede o anterior sem solução de continuidade, até o respectivo vencimento dos Contratos de LED; (v) “Subsidiárias”: são empresas controladas única e exclusivamente pela Companhia e que também atuam no segmento de venda, prestação de serviços e locação de equipamentos de LED; (n) Pagamento do Valor Nominal Unitário. O
Valor Nominal Unitário será amortizado da seguinte forma: (i) a fração ideal equivalente à 99% (noventa e nove por cento) do Valor Nominal Unitário será amortizada em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais
e sucessivas, todo dia do mês que for estabelecido na Escritura, o qual, caso não seja um dia útil, será considerado para fins de cálculo o próximo dia útil subsequente, sendo o primeiro e o último pagamentos
devidos nos termos a serem estabelecidos na Escritura; e, (ii) a fração ideal equivalente à 1% (um por cento) do Valor Nominal Unitário será amortizada em parcela única, devida na Data de Vencimento; exceto
nas hipóteses de declaração de vencimento antecipado e/ou Amortização Extraordinária Facultativa. (o) Garantia Fidejussória. As Debêntures contarão com garantia fidejussória de fiança, outorgada pelo Fiador
(“Fiança”), sendo posteriormente constituída, mediante a celebração de aditamento da Escritura, a Fiança da Arsnab Empreendimento e Participações S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 714, Cjs. 113 e 114, Itaim Bibi, CEP 04530-000, inscrita no CNPJ sob o nº 35.576.141/0001-31 (“Holding Stylux”), observado o prazo a ser
fixado na Escritura. (p) Garantias Reais. As Debêntures contarão com garantia real de (i) cessão fiduciária da conta vinculada de titularidade da Companhia, porém não movimentável por esta (“Conta Vinculada”),
nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e os Debenturistas (“Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada”
e “Cessão Fiduciária de Conta Vinculada”, respectivamente); (ii) cessão fiduciária a totalidade dos direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes do pagamento, de acordos, ou de litígios judiciais ou administrativos de determinados contratos de prestação de serviços de titularidade da Companhia a serem listados no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis (“Recebíveis”), observada sua perfeita formalização após a liberação da atual cessão dos Recebíveis junto ao FIDC Edison (conforme abaixo definido), nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”,
a ser celebrado entre a Companhia e os Debenturistas (“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis” e “Cessão Fiduciária de Recebíveis”, respectivamente); (iii) alienação fiduciária da totalidade das ações
de emissão da Holding Stylux, detidas por seus acionistas (“Acionistas”), quer existentes ou futuras, incluindo todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, tais como
lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais valores de qualquer outra forma distribuídos pela Holding Stylux, bem como quaisquer bens em que as ações alienadas sejam convertidas
(inclusive quaisquer certificados de depósitos ou valores mobiliários), todas as ações que porventura, a partir desta data, sejam atribuídas às Acionistas no capital social da Holding Stylux, ou seu eventual sucessor legal por meio de subscrição, por força de desmembramentos, grupamentos ou exercício de direito de preferência das ações alienadas, distribuição de bonificações, direito de subscrição de novas ações
representativas do capital da Holding Stylux, bônus de subscrição, conversão de debêntures de emissão da Holding Stylux e de titularidade das Acionistas no capital da Holding Stylux, todas as ações, valores
mobiliários e demais direitos que porventura, venham a substituir as ações alienadas fiduciariamente, em razão de cancelamento das mesmas, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Holding Stylux (“Alienação Fiduciária de Ações Holding”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações de Emissão da Holding Stylux”, a ser celebrado
entre a Companhia, as Acionistas, a Holding Stylux e os Debenturistas (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Holding”); (iv) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Companhia detidas
por seus acionistas (“Acionistas Emissora”), quer existentes ou futuras, incluindo todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, tais como lucros, dividendos, juros sobre
o capital próprio e todos os demais valores de qualquer outra forma distribuídos pela Companhia, bem como quaisquer bens em que as ações alienadas sejam convertidas (inclusive quaisquer certificados de
depósitos ou valores mobiliários), todas as ações que porventura, a partir desta data, sejam atribuídas aos Acionistas da Companhia no capital social da Companhia, ou seu eventual sucessor legal por meio de
subscrição, por força de desmembramentos, grupamentos ou exercício de direito de preferência das ações alienadas, distribuição de bonificações, direito de subscrição de novas ações representativas do capital da Companhia, bônus de subscrição, conversão de debêntures de emissão da Companhia e de titularidade das Acionistas da Companhia no capital da Companhia, todas as ações, valores mobiliários e
demais direitos que porventura, venham a substituir as ações alienadas fiduciariamente, em razão de cancelamento das mesmas, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária
envolvendo a Companhia (“Alienação Fiduciária de Ações Emissora” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações Holding, as “Alienações Fiduciárias de Ações”), nos termos do “Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária de Ações de Emissão da Stylux”, a ser celebrado entre a Companhia, as Acionistas da Companhia, e os Debenturistas (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Companhia” e, em
conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Holding, os “Contratos de Alienação Fiduciária de Ações”); e (v) alienação fiduciária da totalidade das cotas subordinadas júniores (“Cotas”) de emissão
do Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356”), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.218.936/0001-05 (“FIDC Edison”), de titularidade da Companhia (“Alienação Fiduciária de Cotas”), nos termos do
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas Subordinadas Juniores de Emissão do Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios”, a ser celebrado entre a Companhia e os Debenturistas
(“Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas” e, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada, o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis e os Contratos de Alienação Fiduciária de
Ações, os “Contratos de Garantia”). (q) Subscrição e Forma de Integralização: Observadas as Condições Precedentes dispostas abaixo, as Debêntures serão subscritas e integralizadas pelos Debenturistas,
nos termos do compromisso de investimento com boletim de subscrição constante do Anexo 4.8. da Escritura, à vista, na data de assinatura do respectivo boletim de subscrição, em moeda corrente nacional,
de acordo com as normas da B3, (i) pelo seu Valor Nominal Unitário, na primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) (“Primeira Data de Integralização”), ou (ii) em caso de integralização das
Debêntures em Datas de Integralização posteriores, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização
até a efetiva integralização (“Preço de Integralização das Debêntures”), por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou outra forma de transferência eletrônica de recursos financeiros, na Conta Livre
Movimento, por meio de comunicado direcionado aos Debenturistas (cada uma, uma “Data de Integralização”), desde que cumpridas as condições precedentes previstas no Boletim de Subscrição e no Compromisso de Investimento. A subscrição das Debêntures pelos Debenturistas se dará após comprovado, a exclusivo critério destes, o cumprimento das seguintes condições precedentes (“Condições Precedentes”): (i) Assinatura do Termo de Compromisso relativo ao Contrato de Arrendamento de Luminárias, firmado em 11 de junho de 2020 e aditado em 23 de setembro de 2020, de forma a definir novo cronograma
de entrega das luminárias pela Companhia à Concessionária de Iluminação Pública de Barra do Piraí S.A. assim como o novo cronograma de pagamentos pela Concessionária; e (ii) Assinatura do Termo de
Compromisso relativo ao Contrato de Arrendamento de Luminárias, firmado em 04 de maio de 2020 e aditado em 23 de setembro de 2020, de forma a definir novo cronograma de entrega das luminárias pela
Companhia à Concessionária de Iluminação Pública de Miguel Pereira S.A. assim como o novo cronograma de pagamentos pela Concessionária. Caso qualquer das Condições precedentes para a subscrição
e para a integralização, descritas acima, não seja cumprida em até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura da Escritura, caberá exclusivamente aos Debenturistas decidirem sobre a realização da
subscrição e integralização. Caso não ocorra a subscrição ou a integralização das Debêntures, não será gerado nenhum direito ou obrigação a nenhuma das Partes, sendo a Companhia responsável por todos
os custos incorridos e decorrentes, se for o caso, bem como as Debêntures serão automaticamente canceladas na sua integralidade. (r) Liberação dos Recursos da Primeira Integralização. A subscrição e integralização inicial das Debêntures será realizada na primeira Data de Integralização e os recursos oriundos da referida subscrição e integralização, equivalentes a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) serão
liberados à Emissora nos termos da Escritura. (s) Liberação dos Recursos das Integralizações Subsequentes. Após a primeira integralização de recursos, as integralizações subsequentes serão realizadas
conforme o recebimento pelos Debenturistas de comunicação enviada pela Emissora com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à referida integralização, nos termos do Compromisso de Investimento,
sendo certo que (i) os recursos oriundos das referidas integralizações das Debêntures serão depositados integralmente na Conta Vinculada, e (ii) a Conta Vinculada e os recursos nela depositados serão cedidos
fiduciariamente em garantia das Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada. Os recursos referentes às integralizações subsequentes depositados na Conta Vinculada deverão ser liberados pelos Debenturistas, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas, mediante o recebimento de solicitação enviada pela Emissora com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, desde que: (i) a Companhia esteja cumprindo regularmente as Obrigações Garantidas, e (ii) sejam apresentados
documentos suficientes para comprovação da destinação dos recursos (“Condições de Liberação dos Recursos”). (t) Demais características e aprovação da Escritura: todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura. (ii) por aprovar a celebração da Escritura, nos termos do“Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Privada, da Stylux Brasil Sistemas de Iluminação e Energia S.A.”,
a ser celebrado entre a Companhia e Navi LW 180 Crédito Privado Fundo de Investimento Multimercado, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado perante a CVM, inscrito no CNPJ sob o nº 26.718.267/0001-02 (“Debenturista 1”), Navi 180 Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado perante a CVM, inscrito no CNPJ sob o nº 37.098.871/0001-08 (“Debenturista 2” e, em conjunto com o Debenturista 1, os “Debenturistas”) e Antonino Ruggiero, italiano, solteiro, empresário, portador da
Cédula de Identidade RG n. V462085 E, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 2183, apto. 81, Consolação, CEP 01416-002, inscrito no CPF/ME sob o nº
222.116.778-35 (“Fiador”), e todos os demais documentos necessários para realização da Emissão, inclusive eventuais aditamentos, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) por aprovar
a autorização para que a diretoria da Companhia, seus procuradores e/ou representantes, conforme o caso, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e implementação da Emissão incluindo, sem limitação, para: (a) negociar e celebrar todos os documentos da Emissão, incluindo, sem limitação, a Escritura, os Contratos de Garantia, assim
como os eventuais respectivos aditamentos, podendo praticar todos os atos necessários para a sua perfeita eficácia; e (b) tomar todas as demais medidas necessárias para a implementação da Emissão, da
Oferta e das demais deliberações ora aprovadas; e (iv) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores, relacionados à Emissão e às Debêntures. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral, da qual foi lavrada esta ata, que lida aos presentes, foi aprovada por unanimidade e assinada pelo Secretário da Mesa e pelo Presidente da Mesa. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Antonino Ruggiero; Secretário: Sr. Diego do Prado Rodrigues; Acionistas
Presentes: Antonino Ruggiero e André Branjão Bernardes. São Paulo, 03 de maio de 2021. Mesa: Antonino Ruggiero - Presidente, Diego do Prado Rodrigues - Secretário. Acionistas Presentes: Antonino
Ruggiero - Acionista, André Branjão Bernardes - Acionista.

120.000

120.000,00

120.000,00

12.000.000

12.000.000,00

12.000.000,00

Curitiba, 30 de abril de 2021
Carlos Lucidório Trindade
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Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)
07ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional II - SantoAmaro da Comarca de
São Paulo/SP. Edital de Leilões Eletrônicos de Bem Imóvel e para
Intimação do executado Sergio Khodor Cury (CPF/MF 194.060.29804); de Antonio Siwatz Junior (RG mod. 19 nº 578.879-SP e CPF
194.060.298-04); Helena Siwatz (RG mod. 19 nº 610.825-SP);Prefeitura do Município de São Paulo/SP,
além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s) Condomínio Conjunto
Residencial Interlagos (CNPJ 65.500.936/0001-27), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais),
, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicialpromovida por Condomínio Conjunto Residencial
Interlagos , processo nº1026231-80.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, MM Juíza
de Direito da 07ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP, na forma
da lei e etc., faz saber que por meio do sistema gestor de leilões eletrônicos Casa Reis Leilões levará às
hastas públicas o(s) bem(ns) ao final descrito(s). Os Leilões Eletrônicos judiciais estão hospedados em
www.casareisleiloesonline.com.br. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 04 (quatro) de Maio de 2021,
11:30:00 horas e término dia 06 (seis) de Maio de 2021, 11:30:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel
será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso
não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 06 (seis) de Maio de 2021, 11:31:00 horas e
término dia27 (vinte e sete) de Maio de 2021, 11:30:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue
a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil(art. 885 e parágrafo único do art. 891
do CPC/2015). Das Condições de Leilão, de Participação e de Arrematação.O Bem Imóvel será ofertado
para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra,
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das
dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento
da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar
da descrição do imóvel e a realidade existente. Se porventura a penhora tiver recaído apenas sobre parte ideal
do bem, a alienação se fará sobre sua a integralidade. Isto porque há indivisibilidade do imóvel. Havendo
arrematação, será reservada a parte do coproprietário, desde que previamente intimado. É admitido a participar
e lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus bens, com exceção daqueles elencados pelo
art. 890 do CPC/2015. O interessado em participar dos leilões deverá cadastrar-se no sistema gestor
www.casareisleiloesonline.com.br com antecedência mínima de até 48 horas da data de início dos leilões
eletrônicos e habilitar-se para o pregão. Os lances somente serão oferecidos por meio do sistema gestor
www.casareisleiloesonline.com.bre imediatamente divulgados online, para preservação do tempo real das
ofertas. O Pagamento do Preço da Arrematação poderá ser realizado à vista ou parcelado em até 30
(trinta) vezes, com o pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor da oferta à vista. No
caso de pagamento à vista, o arrematante deverá efetuar a satisfação do preço imediatamente após o
término da alienação judicial eletrônica condicional, por meio de depósito judicial a ser efetivado em favor do
Juízo expropriatório, sob pena de desfazimento da arrematação (art. 892 do CPC/2015).Alternativamente,
mediante a hipoteca do próprio imóvel ofertado, o arrematante pedir por escrito o parcelamento do valor
da arrematação até o início do leilão que será realizado, nos moldes e limites trazidos pelo artigo 895,
incisos I e II, CPC/2015. Neste requerimento escrito e endereçado ao Juízo, o interessado deverá
apresentar as prestações (observado o requisito do artigo 895, § 1°, CPC/2015), a modalidade, o indexador
de correção monetária (artigo 895, § 2º, CPC/2015), a garantia oferecida (artigo 895, § 1°, CPC) e as
condições de pagamento do saldo devedor (artigo 895, § 2º, CPC/2015). No mesmo requerimento, o interessado
na arrematação com pagamento parcelado deverá consignar expressamente estar ciente da incidência da
multa de 10% (sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas) em caso de atraso no pagamento
(artigo 895, § 4°, CPC/2015). E, em caso de inadimplemento, deverá declarar sua ciência sobre a possibilidade
de o exequente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos
(artigo 895, § 5°, CPC/2015). A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas depagamento parcelado, cf. § 7º do art. 895 do CPC/2015 . Se o credor optar pela não adjudicação,
participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a
exibição do preço, até o valor atualizado do débito, ressalvada a possibilidade de decisão distinta do Juízo.
Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão
do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento
pelo executado. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento ) sobre o
valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. Parágrafo único do art. 884 do CPC/2015,
devendo este pagamento ser realizado no prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas a contar do
encerramento da alienação judicial, sob pena de desfazimento da arrematação, por meio de depósito judicial
a ser efetivado em favor do Juízo expropriatório. Antes da assinatura do auto de arrematação (pelo arrematante
e magistrado), não haverá direito ao recebimento de comissão pelo leiloeiro, mesmo na hipótese de acordo
nos autos, pagamento ou remição. Contudo, após a assinatura do auto de arrematação, a referida comissão
será devida. Das Penalidades.Não sendo efetuados os depósitos, o gestor comunicará imediatamente o fato
ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação
do juiz, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pelo CPC, como a imposição de multa nos termos
do § 4º do art. 895 do CPC/2015, além da aplicação para o adquirente remisso do previsto pelos artigos 335
e 358 do Código Penal. Dispositivos legais.Além de cada um dos dispositivos legais acima citados, serão
aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para fins de
sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso; os
artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer
outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis. Dos
Recursos. Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento. Das Informações Finais. Correrão
por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e
a efetiva imissão na posse, inclusive eventual pagamento de taxas de ocupação e afins. O Auto de Arrematação
será lavrado em Juízo. O Auto de Arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva
comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. Os leilões em questão são
divulgados pelo website do sistema gestor na rede mundial de computadores, qual seja,
www.casareisleiloesonline.com.br , onde outras informações podem ser obtidas, bem como solicitadas por
contato@casareisleiloes.com.br ou pelo telefone (11) 3101.2345. Do Crédito Executado. Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial para cobrança de cotas condominiais devidas pela unidade 114 –Torre 05 do
condomínio exequente desde setembro de 2015 até julho de 2018 (pags. 01/05). O condominio informou que
o valor executado nestes autos perfazia R$ 28.863,38 em 01 de julho de 2020 - pags. 372/374. Do Bem
Ofertado: 01 (um) Apartamento nº 114, localizado no 11º andar, do Bloco “5” do Conjunto Residencial
Interlagos, situado à Avenida Interlagos nº 871, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, possuindo a área útil de
75,416m², a área comum de 43,150m², perfazendo a área total de 118,566m², correspondendo-lhe a fração ideal
de 0,14377% do terreno do conjunto. Na área comum estão compreendidas as seguintes participações: 14,150m²
na área do edifício, 25,00m² na área de garagem em local indeterminado; e 4,000m² na área de equipamento
social. Matrícula nº 79.165 do 11º CRI/SP . Inscrição Municipal nº: 120.408.0459-4. A Matrícula do Imóvel
indica que figuram como titulares da propriedade e domínio Antonio Siwatz Junior (RG mod. 19 nº 578.879SP e CPF 194.060.298-04) e Helena Siwatz (RG mod. 19 nº 610.825-SP), enquanto casados pelo regime da
comunhão parcial de bens anteriormente à lei 6515/77 (R. 06); e a penhora executada (Av. 07). Sergio Khodor
Cury compareceu espontaneamente para dizer que “é proprietário e possuidor de imóvel residencial,
consubstanciado no apartamento nº 114 do Condomínio Conjunto Residencial Interlagos, situado naAvenida
Interlagos, 871, bloco 05, nesta cidade de São Paulo/SP, incluindo a vaga de garagem. O aludido apartamento
foi comprado pelo peticionante por meio de Escritura de Compra e Venda firmado com Antonio Siwatz Junior
e Helena Siwatz em 15 de fevereiro de 1984”, não levado a registro e cuja cópia está acostada às páginas 173/
176. Foi incluído no polo passivo em substituição aos demais (pags. 289/291). Posse. O executado permanece
no exercício da posse do bem. Débitos Tributários.Conforme pesquisas feitas dias 18 de Março de 2021,
sobre o imóvel pesam débitos de IPTU no valor de R$ R$ 19.513,88 relativos aos anos 2000, 2001, 2003, 2004,
2009, 2017, 2019 e 2020 e inscritos na dívida ativa. Há R$ 1.119, 14 de 2021. Débitos de Condomínio.Tratase de Execução deTítulo Extrajudicial para cobrança de cotas condominiais devidas pela unidade 114 – Torre
05 do condomínio exequente desde setembro de 2015 até julho de 2018 (pags. 01/05). O condominio informou
que o valor executado nestes autos perfazia R$ 28.863,38 em 01 de julho de 2020 - pags. 372/374. Avaliação
Original: R$ 360.000,00 em fev/2021. Avaliação Atualizada: R$ 362.951,00 em mar/2021. Das Intimações.
Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para
intimações pessoais, Sergio Khodor Cury, (CPF/MF 194.060.298-04);Antonio Siwatz Junior (RG mod. 19 nº
578.879-SP e CPF 194.060.298-04); Helena Siwatz (RG mod. 19 nº 610.825-SP);, da Prefeitura do Município
de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s) Condomínio
Conjunto Residencial Interlagos (CNPJ 65.500.936/0001-27), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s)
legal(ais). E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 18 de Março de 2021. Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
Claudia Carneiro Calbucci Renaux - Juíza de Direito

Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2021
BLDR Investimentos S/A - CNPJ nº 11.235.131/0001-74
Balanço Patrimonial
ATIVO ...................................................
Ativo Circulante ................................
Caixa ......................................................
Bancos conta Movimento ...................
Aplicações Financeiras ........................
Impostos a Recuperar ..........................
Ativo Não Circulante.......................
Outras Participações Societárias
Merinv Participações Empreendimentos
Total Ativo...........................................

2019
21.293.877
137.586
17.716
1
118.261
1.607
21.156.291

2018
4.804.746
153.455
17.716
54
134.276
1.409
4.651.291

21.156.291
21.293.877

4.651.291
4.804.746

As demonstrações ﬁnanceiras completas
estão a disposição dos acionistas na sede social

Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018
Balanço Patrimonial
2019
2018
PASSIVO..............................................
21.293.877
4.804.746
Passivo Circulante...........................
12
3
Impostos a Recolher ............................
12
3
Patrimônio Líquido ..........................
21.293.865
4.804.743
Capital Social ....................................
21.363.970
4.818.070
Capital Subscrito ..................................
15.258.970
4.818.070
Capital a Integralizar ............................
6.105.000
Total Reserva de Lucro ...................
(70.105)
(13.327)
Reservas de Lucros ..............................
61.529
43.435
Prejuízos Acumulados..........................
(56.762)
(45.687)
Prejuízo do Exercício ............................
(74.872)
(11.075)
Total Passivo......................................
21.293.877
4.804.746

Demonstrações Financeiras
Demonstração de Resultado
Receitas
2019
Receitas Operacionais...................
(+) Receitas Financeiras.......................
28.908
Total Outras Receitas......................
28.908
(+) Despesas Gerais .............................
7.336
(+) Despesas Financeiras.....................
69.343
(+) Despesas Tributárias ......................
163
Despesas Operacionais.................
76.842
Lucro Líquido Operacional............
(47.934)
(-) Despesas de IRPJ e CSLL.........
8.844
= Lucro Líquido do Período ...........
(56.778)

2018
262
262
10.497
653
157
11.307
(11.045)
30
(11.075)

A DIRETORIA
Cazuo Yamada - CRC-CT 1SP097887/O-4

Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 e 31/12/2019
Balanço Patrimonial
2020
2019
PASSIVO..............................................
25.643.376
21.293.877
Passivo Circulante...........................
(771)
12
Impostos a Recolher ............................
(771)
12
Patrimônio Líquido ..........................
25.644.147
21.293.865
Capital Social ....................................
25.733.970
21.363.970
Capital Subscrito ..................................
25.733.970
15.258.970
Capital a Integralizar ............................
6.105.000
Total Reserva de Lucro ...................
(89.823)
(70.105)
25.567.191
21.156.291 Reservas de Lucros ..............................
61.529
25.643.376
21.293.877 Prejuízos Acumulados..........................
(70.105)
(56.762)
As demonstrações ﬁnanceiras completas
Prejuízo do Exercício ............................
(19.718)
(74.872)
estão a disposição dos acionistas na sede social
Total Passivo......................................
25.643.376
21.293.877
2020
25.643.376
76.185
17.716
124
55.596
2.748
25.567.191

2019
21.293.877
137.586
17.716
1
118.261
1.607
21.156.291

Demonstração de Resultado
Receitas
2020
Receitas Operacionais...................
(+) Receitas Financeiras.......................
5.804
Total Outras Receitas......................
5.804
(+) Despesas Gerais .............................
7.484
(+) Despesas Financeiras.....................
17.496
(+) Despesas Tributárias ......................
543
Despesas Operacionais.................
25.522
Lucro Líquido Operacional............
(19.718)
(-) Despesas de IRPJ e CSLL.........
= Lucro Líquido do Período ...........
(19.718)

2019
28.908
28.908
7.336
69.343
163
76.842
(47.934)
8.844
(56.778)

A DIRETORIA
Cazuo Yamada - Contador - CRC-CT 1SP097887/O-4

REC SS Pipeline Empreendimentos VIII S.A.
CNPJ/MF nº 34.546.072/0001-50
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2020 e período de 14 de agosto (data de início das atividades) a 31/12/2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
2020
2019
(reapre- Despesas operacionais
2020 2019
Prejuízos
sentado) Despesa com pessoal
(16) (4)
acuCapital
Patrimônio
Ativo/Circulante
1.590
16 Despesas gerais e administrativas
(131) (10)
social mulados AFAC líquido
Caixa e equivalentes de caixa
1.589
16 Despesas tributárias
(1)
– Saldos em 14/08/2019
–
–
–
–
Tributos a Recuperar
1
– Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
(148) (14) Adiantamentos para futuro aumento
Não circulante
11.531
4.200 Resultado financeiro líquido
(277)
– de capital
–
–
200
200
Propriedade para investimentos
9.848
4.200 Receitas financeiras
200
–
–
(14)
–
(14)
Consórcio
1.683
– Despesas financeiras
(477)
– Lucro líquido do período
Total do ativo
13.121
4.216 Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social
–
(14) 200
186
(425) (14) Saldos em 31/12/2019
Passivo/Circulante
4.864
1.496 Prejuízo do exercício/período
(425) (14) Adiantamentos para futuro aumento
Fornecedores
543
10
de capital
–
– 8.495
8.495
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Valores a pagar para partes relacionadas.
14
6
–
(425)
–
(425)
2020 2019 Prejuízo líquido do exercício
Outras contas a pagar
4.292
1.479
–
(439) 8.695
8.256
(reapre- Saldos em 31/12/2020
Obrigações tributárias
12
–
sentado)
2020 2019
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
3
1
Prejuízo
antes
do
IRPJ
e
da
contribuição
social
(425)
(14)
(reapreNão circulante
–
2.534
sentado)
Outras contas a pagar
–
2.534 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Patrimônio líquido e recursos capitalizáveis
8.256
186 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
–
Adições de propriedade para investimento
(5.648) (187)
Capital social
–
– Depreciação e amortização
5
1 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (5.648) (187)
Adiantamentos para futuro aumento de capital (PNC)
8.695
200 Provisão para participação nos Lucros
(197)
–
Prejuízos acumulados
(439)
(14) Ajustes a valor presente
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
476
–
Total do passivo e patrimônio líquido
13.121
4.216 Juros não pagos
Outras contas a pagar LP
Variações nas contas de ativo e passivo
Demonstrações do Resultado Abrangente
Adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
8.495
200
Tributos a Recuperar
(1)
–
2020 2019 Adições participações consórcio
Caixa líquido proveniente das atividades de
(1.683)
Prejuízo do exercício/período
(425) (14) Fornecedores
8.495
200
533
10 financiamento
Outros resultados abrangentes
–
–
1.573
16
Valores a pagar para partes relacionadas
8
6 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Total dos resultados abrangentes do exercício/período (425) (14)
–
Obrigações tributárias
12
– Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/período 16
16
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor, Thomas Daniel Conway – Diretor Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(3)
– Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício/período 1.589
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
1.573
16
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (1.275)
3 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Cajudan Participações S/A - CNPJ/MF Nº 08.435.115/0001-10
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício ﬁndo em 31/12/2019. Informamos que encontram-se na sede da administração cópias das respectivas
demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019
e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Capital Social Reservas de Lucros Resultados Acumulados Patrimônio Líquido
35.516.723,22
3.517.193,08
39.033.916,30
ATIVO
31/12/2019 31/12/2018 Em 31 de Dezembro de 2017
10.328.546,19
10.328.546,19
Circulante:
27.853.629,91 17.407.747,06 Lucro do Exercício
516.427,31
(516.427,31)
Disponível
11.287.506,39 971.452,70 Constituicão de Reservas sobre Lucro 2018
(9.812.118,88)
(9.812.118,88)
Caixa e Bancos
10,00
10,00 Transferência para Dividendos a Pagar
35.516.723,22
4.033.620,39
39.550.343,61
Aplicações Liquidez lmediata
11.287.496,39 971.442,70 Em 31 de Dezembro de 2018
(37.248,76)
(37.248,76)
Direitos Realizáveis
16.566.123,52 16.436.294,36 Ajustes das Reservas de 2018
17.326.332,05
17.326.332,05
Valores a Receber
161.917,00 161.917,00 Lucro do Exercício
866.316,60
(866.316,60)
Adiantamentos Diversos
507,84
511,00 Constituição de Reservas sobre Lucro 2019
(16.460.015,45)
(16.460.015,45)
Créditos Tributários
4.535,38
10.777,01 Transferência para Dividendos a Pagar
35.516.723,22
4.862.688,22
40.379.411,44
Estoques
16.399.163,30 16.263.089,35 Em 31 de Dezembro de 2019
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Não Circulante:
29.659.839,42 28.914.988,55
31/12/2019
31/12/2018 Resultado antes das Despesas e
31/12/2019
31/12/2018
Realizável a Longo Prazo
7.600,00
57.600,00
165.000,00
Receitas Financeiras
(393.904,64) (587.673,57)
Depósito Caução
7.600,00
7.600,00 Receitas Operacionais
165.000,00
- Receitas Financeiras
77.817,29
127.796,57
Empréstimos Diversos
50.000,00 Receita de Locações
(6.022,50)
- Despesas Financeiras
(2.782,27)
(3.186,36)
lnvestimentos
29.647.056,21 28.856.208,60 lmpostos lncidentes
(1.072,50)
75.035,02
124.610,21
Participações Societárias
29.647.056,21 28.856.208,60 PIS sobre Receita Operacional
(4.950,00)
- Receitas/Despesas não Operacionais: 17.517.824,95 10.826.035,97
lmobilizado
5.183,21
1.179,95 COFlNS sobre Receita Operacional
158.977,50
- Resultados de Equivalência Patrimonial
803.955,96 (1.646.864,14)
Bens em Operação
6.727,00
2.165,00 Receita Líquida de Serviços
(393.904,64) (587.673,57) Lucros de Participações Societárias
16.713.868,99 12.572.718,44
(-) Depreciações Acumuladas
(1.543,79)
(985,05) Despesas:
(18.337,98) (134.307,88) Baixas de Imobilizado
(99.818,33)
Total do Ativo
57.513.469,33 46.322.735,61 Despesas com Pessoal
(91.305,63) (182.563,00) Lucro antes do IRPJ e CSLL
17.357.932,83 10.362.972,61
PASSIVO
31/12/2019 31/12/2018 Despesas com Estabelecimento
Contribuição Social sobre lucro Presumido (11.755,55)
(11.501,70)
Circulante:
16.509.597,52 6.271.699,31 Comunicação, Viagens
e Representações
(3.351,70)
(9.929,90) lmposto de Renda sobre Lucro Presumido (19.845,23)
(22.924,72)
Fornecedores
2.354,80
7.831,34
(198.187,55) (164.529,29) Lucro Líquido do Exercício
17.326.332,05 10.328.546,19
Obrigações Fiscais
8.431,87
2.457,75 Serviços de Terceiros
Outras
Despesas
Operacionais
(73.667,09)
(77.288,05)
Quantidade
de
Ações
35.516.723
35.516.723
Benefícios e Encargos Sociais
146,30
454,49
(9.054,69)
(19.055,45) Resultado por Ação
0,4878
0,2908
Outras Contas a Pagar
11.185,70
11.173,98 Despesas com lmpostos e Taxas
Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Dividendos a Pagar aos Acionistas
16.487.478,85 6.249.781,75
31/12/2018 Fluxos de caixa das atividades de lnvestimento 31/12/2019 31/12/2018
Não Circulante:
624.460,37 500.692,69 Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2019
17.326.332,05 10.328.546,19 Reduções em Participações Societárias
13.108,35 364.632,94
Empréstimos Diversos
100.185,00 282.501,98 Lucro do Exercício
558,74
71.754,08 Resultados de Equivalência Patrimonial
(803.955,96) 1.444.148,20
Resultados Futuros
524.275,37 218.190,71 Depreciações e Amortizações
Patrimônio Líquido:
40.379.411,44 39.550.343,61 Redução (Aumento) nas contas de Ativo
Aquisições de Bens do lmobilizado
(4.562,00) (653.250,07)
(161.917,00) Baixa de Bens do Imobilizado
Capital Social
35.516.723,22 35.516.723,22 Valores a Receber
- 870.650,00
3,16
16.079,75 Caixa líquido usado nas
Reservas de Lucros
4.862.688,22 4.033.620,39 Adiantamentos Diversos
6.241,63
(2.192,23)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 57.513.469,33 46.322.735,61 Créditos Tributários
atividades de lnvestimento
(795.409,61) 2.026.181,07
(136.073,95)
(2.885,32) Fluxos de caixa das atividades de Financiamento
Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2019 Estoques
Depósitos Caução
(7.600,00) Dividendos Pagos aos Acionistas no Exercício (6.259.567,12) (11.965.994,80)
Resultado Abrangente Atribuível
Aumento(Redução)
nas
contas
de
Passivo
aos Acionistas Controladores:
17.326.332,05
(132.316,98) (989.214,69)
Fornecedores
(5.476,54)
1.702,89 Empréstimos Diversos
Resultado Abrangente Atribuível
5.974,12
(449,80) Caixa líquido usado nas
aos Acionistas não Controladores:
- Obrigações Fiscais
atividades de Financiamento
(6.391.884,10) (12.955.209,49)
Salários e Encargos a Pagar
(308,19)
(6.069,14)
Diretor Presidente - Eduardo Sverner
Contas a Pagar
11,72
- Variação de caixa e equivalente de caixa 10.316.053,69 (701.767,58)
Contadora - Lorenice Ferreira do Nascimento CRC nº 1SP139314/O-0
Resultados Futuros
306.084,66
(9.708,58) Caixa e equivalentes de caixa no início do período 971.452,70 1.673.220,28
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do período 11.287.506,39 971.452,70
Caixa Líquido proveniente das
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
atividades operacionais
17.503.347,40 10.227.260,84 Variação de caixa e equivalente de caixa 10.316.053,69 (701.767,58)
Manisfer Participações S/A - CNPJ/MF Nº 08.433.454/0001-68
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício ﬁndo em 31/12/2019. Informamos que encontram-se na sede da administração cópias das respectivas
demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019
e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Capital Social Reservas de Lucros Resultados Acumulados Patrimônio Líquido
22.396.877,89
2.308.665,23
24.705.543,12
ATIVO
31/12/2019 31/12/2018 Em 31 de Dezembro de 2017
758.265,83
758.265,83
Circulante:
12.687.533,52 17.972.959,38 Ajustes de Exercícios Anteriores
5.333.057,65
5.333.057,65
Disponível
9.046.005,23 14.371.397,91 Lucro do Exercício
Constituicão
de
Reservas
sobre
Lucro
de
2018
266.652,88
(266.652,88)
Caixa e Bancos
10,00
10,00
(5.824.670,60)
(5.824.670,60)
Aplicações Liquidez lmediata
9.045.995,23 14.371.387,91 Transferência para Dividendos a Pagar
Em 31 de Dezembro de 2018
22.396.877,89
2.575.318,11
24.972.196,00
Direitos Realizáveis
3.641.528,29 3.601.561,47 Lucro do Exercício
6.281.679,64
6.281.679,64
Valores a Receber
161.917,00 161.917,00 Constituicão de Reservas sobre Lucro de 2019
314.084,45
(314.084,45)
Créditos Tributários
3.816,99
14.186,00 Transferência para Dividendos a Pagar
(5.967.595,19)
(5.967.595,19)
Estoques de Imóveis
3.462.074,76 3.413.844,12 Em 31 de Dezembro de 2019
22.396.877,89
2.889.402,56
25.286.280,45
Despesas Futuras
13.719,54
11.614,35
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Não Circulante:
19.440.020,23 18.648.502,75
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018 Resultado antes das
lnvestimentos
18.328.860,77 17.539.462,25 Receitas de Serviços
Despesas e Receitas Financeiras
(787.192,49) (758.405,89)
10.000,00
Participações Societárias
18.328.860,77 17.539.462,25 Receita de Prestação de Serviços
1.067.701,64 1.380.945,15
10.000,00
- Receitas Financeiras
lmobilizado
1.111.159,46 1.109.040,50 lmpostos lncidentes
(2.263,38) (53.384,14)
(865,00)
- Despesas Financeiras
Bens em Operação
1.931.075,99 1.745.016,48 Imposto sobre Serviços
1.065.438,26 1.327.561,01
(500,00)
6.347.159,55 5.217.381,24
(65,00)
- Receitas/Despesas de Investimentos
(-) Depreciações Acumuladas
(819.916,53) (635.975,98) PIS sobre Receita Operacional
789.398,52 (1.655.114,13)
(300,00)
- Resultados de Equivalência Patrimonial
Total do Ativo
32.127.553,75 36.621.462,13 COFlNS sobre Receita Operacional
5.557.761,03 6.881.995,37
Receita Líquida de Serviços
9.135,00
- Lucros de Participações Societárias
PASSIVO
31/12/2019 31/12/2018 Despesas:
(9.500,00)
(796.327,49) (758.405,89) Vendas de Imobilizados
Circulante:
4.722.102,25 10.368.342,93 Despesas com Pessoal
6.625.405,32 5.786.536,36
(180.548,06)
(197.902,07) Lucro antes do IRPJ e CSLL
Fornecedores
4.255,70
466,97 Despesas com Estabelecimento
(273.181,48)
(238.199,03) (-) Contribuição Social sobre lucro Presumido (96.381.14) (124.285,06)
Obrigações Fiscais
7.634,34 134.873,32 Despesas com Comunicação e Representações (47.578,44)
(28.242,40) (-) lmposto de Renda sobre Lucro Presumido (247.344,54) (329.193,65)
Benefícios e Encargos Sociais
27.993,53
26.944,65 Serviços de Terceiros
6.281.679,64 5.333.057,65
(41.407,82)
(27.209,98) Lucro Líquido do Exercício
Seguros a Pagar
11.006,65
10.204,14 Outras Despesas Operacionais
24.134.768 24.134.768
(183.940,55)
(161.970,77) Quantidade de Ações
Dividendos a Pagar
4.671.212,03 10.120.616,84 Despesas com lmpostos e Taxas
0,2603
0,2210
(69.671,14)
(104.881,64) Resultado por Ação
Financiamentos Bancários (Leasing)
75.237,01
Demonstração do Fluxo de Caixa - Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Não Circulante:
2.119.171,05 1.280.923,20 Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018 Fluxos de caixa das atividades de lnvestimento 31/12/2019 31/12/2018
Empréstimos Diversos
993.277,50 300.277,50 Lucro do Exercício
- 364.632,94
6.281.679,64 5.333.057,65 Investimentos ou Reduções de Participações Societárias
Resultados Futuros
1.125.893,55 980.645,70 Depreciações e Amortizações
(789.398.52) 1.452.398,19
183.940,55 157.988,77 Resultados de Equivalência Patrimonial
(186.059,51) (323.163,70)
- 758.265,83 Aquisições de lmobilizado
Patrimônio Líquido:
25.286.280,45 24.972.196,00 Ajustes Exercícios Anteriores
Baixa de Imobilizado
- 55.000,00
Capital Social
22.396.877,89 22.396.877,89 Redução (Aumento) nas contas de Ativo
- (161.917,00) Caixa líquido usado nas
Reservas de Lucros
2.889.402,56 2.575.318,11 Valores a Receber
atividades de lnvestimento
(975.458,03) 1.548.867,43
10.369,01
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 32.127.553,75 36.621.462,13 Créditos Tributários
(48.230,64)
- Fluxos de caixa das atividades de Financiamento
Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2019 Estoques de Imóveis
Financiamentos
Bancários
(75.237,01)
75.237,01
Despesas
Futuras
(2.105,19)
(11.614,35)
Resultado Abrangente Atribuível
Dividendos Pagos aos Acionistas
(11.417.000,00) (8.177.966,23)
aos Acionistas Controladores:
6.281.679,64 Aumento(Redução) nas contas de Passivo
693.000,00 (886.500,00)
Fornecedores
3.788,73
466,97 Empréstimos Diversos
Resultado Abrangente Atribuível
(127.238,98) (60.218,09) Caixa líquido usado nas
aos Acionistas não Controladores:
- Obrigações Fiscais
atividades de Financiamento
(10.799.237,01) (8.989.229,22)
Salários e Encargos a Pagar
1.048,88
23.932,38
Eduardo Sverner - Diretor Presidente
Contas a Pagar
802,51
2.964,72 Variação de caixa e equivalente de caixa (5.325.392,68) (2.418.197,41)
Lorenice Ferreira do Nascimento - Contadora - CRC nº 1SP139314/O-0 Resultados Futuros
145.247,85 (1.020.762,50) Caixa e equivalentes de caixa no início do período 14.371.397,91 16.789.595,32
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do período 9.046.005,23 14.371.397,91
Caixa Líquido proveniente das
Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia atividades operacionais
6.449.302,36 5.022.164,38 Variação de caixa e equivalente de caixa (5.325.392,68) (2.418.197,41)

Goodstorage Holding Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.897.459/0001-03
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado Demonstração das Mutações Capital Prejuízos
Balanços Patrimoniais
Balanços Patrimoniais
Patrimônio
2020 2019 2020 2019
2020 2019 2020 2019 Passivo
do Patrimônio Líquido
social acumulados AFAC líquido
(Reapre(Reapre- Saldos em 31/12/2018
(Reapre(Reapre19.252
(22.469) 4.159
942
sentado)
sentado) Adiantamentos para futuro
sentado)
sentado)
Circulante
2.003
2.855 2.057 2.900 aumento de capital
Circulante
2.965 2.341 3.082 2.437
–
– 3.619
3.619
315
564
342
569 Aumento de capital
Caixa e equivalentes de caixa
475
93
489
99 Fornecedores
5.160
– (5.160)
1.001
134
125
134
125 Prejuízo líquido do exercício
Créditos diversos
11
53
19
57 Passivo de arrendamento mercantil
–
(5.318)
–
(5.318)
–
–
–
12 Saldos em 31/12/2019
Valores a receber de partes relacionadas 2.248 1.633 2.222 1.602 Valores a pagar para partes relacionadas
Projetos em andamento
112
486
112
486 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.458 2.150 1.468 2.158 (Reapresentado)
24.412
(27.787) 3.619
244
51
14
52
15 Adiantamentos para futuro
Tributos a Recuperar
80
65
135
87 Obrigações tributárias
30
–
30
– aumento de capital
Despesas antecipadas
39
11
39
11 Provisão para demandas judiciais
–
– 5.675
5.675
15
2
31
21 Aumento de capital
Estoques
–
–
66
95 Outros passivos
6.850
– (6.850)
–
Não circulante
1.011 1.185
948 1.134 Não circulante
Prejuízo líquido do exercício
–
(4.239)
–
(4.239)
293
427
293
427 Saldos em 31/12/2020
Ativos de direito de uso (arrendamento) 438
560
438
560 Passivo de arrendamento mercantil
31.262
(32.026) 2.444
1.680
293
427
293
427
Investimento em Controlada
63
51
–
– Total do passivo circulante
Controladora Consolidado
1.680
244 1.680
244
Imobilizado
503
561
503
561 Patrimônio líquido
2020 2019 2020 2019
31.262 24.412 31.262 24.412
Intangível
7
13
7
13 Capital social
(Reapre(ReapreTotal do ativo
3.976 3.526 4.030 3.571 Adiantamentos para futuro aumento
sentado)
sentado)
de capital
2.444 3.619 2.444 3.619
Demonstrações do Resultado
13
2
10
21
(32.026) (27.787) (32.026) (27.787) Outros passivos
Controladora Consolidado Prejuízos acumulados
Caixa líquido consumido das
2020 2019 2020 2019 Total do passivo e patrimônio líquido 3.976 3.526 4.030 3.571 atividades operacionais
(4.990) (6.512) (5.076) (6.594)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
(Reapre(ReapreJuros pagos
(26)
(8) (26)
(8)
Controladora Consolidado Caixa líquido consumido das
sentado)
sentado)
2020 2019 2020 2019 atividades operacionais
Receita operacional líquida
–
–
64
45
(5.016) (6.520) (5.102) (6.602)
(Reapre(Reapre- Fluxo de caixa das atividades de
Custo mercadoria vendida
–
– (32)
(22) Fluxos de caixa das atividades
sentado)
sentado) investimentos
Lucro bruto
–
–
32
23 operacionais
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL
(4.239) (5.318) (4.239) (5.318) Investimento em Controlada
Despesas operacionais
(94)
(70)
–
–
Despesa com ocupação
(142)
(32) (142)
(32) Ajustes de receitas e despesas não
Adições de imobilizado
(55) (346) (55) (346)
Despesa com pessoal
(3.048) (4.242) (3.093) (4.278) envolvendo o caixa
Adições de intangível
(3)
– (3)
–
81
79
–
– Caixa líquido aplicado das atividades
Despesas gerais e administrativas
(553) (747) (608) (794) Resultado de equivalência patrimonial
241
201 241
201 de investimento
Depreciação e amortização
(241) (201) (241) (201) Depreciação e amortização
(152) (416) (58) (346)
30
–
30
–
(14)
(1) (13)
(1) Provisão contingências trabalhistas
Despesas tributárias
477 1.741 477 1.749 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Outras despesas
(62)
(5) (62)
(7) Provisão para participação nos Lucros
Pagamento de passivos de arrendamento (125)
(58) (125)
(58)
Resultado da equivalência patrimonial
(81)
(79)
–
– Variações nas contas de ativo e passivo
Créditos Diversos
42
26
38
21 Adiantamento para futuro aumento de
Prejuízo operacional antes do
5.675 3.619 5.675 3.619
(65) (620)
(48) capital
resultado financeiro
(4.141) (5.307) (4.127) (5.290) Valores a receber de partes relacionadas (615)
– 1.001
– 1.001
374 (486) 374 (486) Integralização de capital
Resultado financeiro líquido
(98)
(11) (112)
(28) Projetos em andamento
Caixa
líquido
proveniente
das
(15)
(19) (48)
(27)
Receitas financeiras
2
12
2
12 Tributos a Recuperar
5.550 4.562 5.550 4.562
(28)
(7) (28)
(5) atividades de financiamento
Despesas financeiras
(100)
(23) (114)
(40) Despesas Antecipadas
–
–
29
(27) Aumento líquido de caixa e
Prejuízo dos exercícios
(4.239) (5.318) (4.239) (5.318) Estoques
382 (2.374) 390 (2.386)
Fornecedores
(249)
158 (227)
160 equivalente de caixa
Demonstrações do Resultado Abrangente
–
– (12)
(5) Caixa e equivalentes de caixa:
Valores a pagar para partes relacionadas
Controladora
Consolidado Obrigações tributárias
37
7
37
6
93 2.467
99 2.485
2020
2019 2020
2019 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1.169) (2.831) (1.168) (2.836) no início do exercício
no fim do exercício
475
93 489
99
(Reapre(Reapre- Demandas judiciais
30
–
30
– Aumento líquido de caixa e
sentado)
sentado)
equivalente de caixa
382 (2.374) 390 (2.386)
Prejuízo dos exercícios
(4.239) (5.318) (4.239) (5.318)
Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
Thomas Daniel Conway – Diretor
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposiAdriana Ruiz Alcazar
Total dos resultados abrangentes
ção dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
dos exercícios
(4.239) (5.318) (4.239) (5.318)
Ativo

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes
Créditos a Receber
Ativo Circulante
Realizáveis LP
Investimentos
Veículos Líquidos
Outros Ativos Fixos
Intangíveis
Total Ativo

31/12/2019
10.546.634,45
192.331,81
10.354.302,64
48.188.638,92
20.644.798,32
27.084.727,46
76.751,22
382.361,92
58.735.273,37

Balanço Patrimonial
31/12/2020 PASSIVO
10.411.242,42 Passivo Circulante
853.090,44
Obrigações Comerciais
9.558.151,98
Impostos a Pagar
43.807.161,03
Financiamento Curto Prazo
16.298.440,80
Outras Obrigações
Passivo
Não Circulante
27.223.093,12
Financiamento Longo Prazo
70.355,10
215.272,01 Patrimônio Líquido
54.218.403,45 Total Passivo

31/12/2019
9.813.721,84
90.121,50
1.278.234,71
7.381.283,54
1.064.082,09
13.362.701,60
13.362.701,60
35.558.849,93
58.735.273,37

As demonstrações ﬁnanceiras completas contendo Notas Explicativas encontram-se na sede social da Companhia.

BLDR Investimentos S/A - CNPJ nº 11.235.131/0001-74
Balanço Patrimonial
ATIVO ...................................................
Ativo Circulante ................................
Caixa ......................................................
Bancos conta Movimento ...................
Aplicações Financeiras ........................
Impostos a Recuperar ..........................
Ativo Não Circulante.......................
Outras Participações Societárias
Merinv Participações Empreendimentos
Total Ativo...........................................
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H&S Fleet Locadora de Veículos S.A. - CNPJ: 18.457.469/0001-10
31/12/2020
10.369.708,58
1.084.806,53
6.896.924,83
2.387.977,22
13.837.625,85
13.837.625,85
30.011.069,02
54.218.403,45

Demonstração do Resultado do Exercício
31/12/2019 31/12/2020
16.656.217,99 16.421.349,26
(1.114.667,64) (853.876,61)
(2.975.889,85) (2.407.222,19)
(2.882.237,47) (1.689.338,80)
9.683.423,03 11.470.911,66
(2.453.035,64) (2.134.957,36)
(4.173.498,59) (8.049.328,23)
(897.688,12) (191.791,00)
2.159.200,68 1.094.835,07

Receitas
Impostos Diretos
Custos
Despesas
Ebitda
Juros
Depreciação e Amortização
Provisão impostos sobre o lucro
Resultado Líquido

A Diretoria
Contador - Paulo Sergio Severo da Silva - CRC 1SP244513/O-8

Ragafe Participações S/A - CNPJ/MF Nº 08.450.696/0001-60
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício ﬁndo em 31/12/2019. Informamos que encontram-se na sede da administração cópias das respectivas
demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em reais)
Capital Social Reservas de Lucros Resultados Acumulados Patrimônio Líquido
ATIVO
2019
2018
42.246.159,79
519.308,11
42.765.467,90
Circulante
9.041.238,37 7.638.572,55 Em 31 de Dezembro de 2017
(1.954.677,05)
(1.954.677,05)
Disponível
1.299.922,89
65.533,58 Prejuízo do Exercício
42.246.159,79
519.308,11
(1.954.677,05)
40.810.790,85
Caixa e Bancos
103.049,35
12.262,82 Em 31 de Dezembro de 2018
20.793,80
20.793,80
Aplicações de Liquidez Imediata
1.196.873,54
53.270,76 Ajustes de Exercícios Anteriores
Lucro
do
Exercício
3.675.155,45
3.675.155,45
Direitos Realizáveis
7.741.315,48 7.573.038,97
183.757,77
(183.757,77)
Valores a Receber
161.917,00 161.917,00 Constituicão de Reservas com Lucros 2019
Transferência para Dividendos a Pagar
(3.491.397,68)
(3.491.397,68)
Adiantamentos Diversos
46.681,44
- Em 31 de Dezembro de 2019
42.246.159,79
703.065,88
(1.933.883,25)
41.015.342,42
Créditos Tributários
28.450,07
34.346,06
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Estoques
7.504.266,97 7.376.775,91
2019
2018
2019
2018
Não Circulante
36.072.950,58 37.271.473,01
(1.127.897,88) (1.187.039,68) Receitas/Despesas não Operacionais
5.199.239,77 (835.505,23)
Realizável à Longo Prazo
2.255.987,86 4.440.542,03 Despesas:
(21.045,29) (152.462,65) Baixas de Bens do Imobilizado
1.266.116,43
Empréstimos Diversos
2.252.205,03 4.440.542,03 Despesas com pessoal
Despesas com estabelecimento
(428.630,17) (366.671,59) Resultados de Equivalência Patrimonial
790.847,40 (1.690.488,65)
Depósitos Judiciais
3.782,83
- Despesas com Comunicação e Representações (473.605,76) (525.541,88) Lucros de Participações Societárias
3.142.275,94 854.983,42
Investimentos
33.674.457,00 28.856.209,60 Serviços de Terceiros
(50.487,26) (23.717,68) Resultado antes do IRPJ e CSLL
4.123.759,70 (1.927.076,75)
Participações Societárias
33.674.457,00 28.856.209,60 Outras Despesas Operacionais
(118.242,29) (92.366,69) Contribuição Social
Imobilizado
142.505,72 3.974.721,38 Despesas com Impostos e Taxas
(35.887,11) (26.279,19)
sobre lucro Presumido
(121.607,68)
(9.934,49)
Bens em Operação
291.380,00 4.293.153,00 Resultado antes das
Imposto de Renda
(-) Depreciação Acumuladas
(148.874,28) (318.431,62)
Despesas e Receitas Financeiras
(1.127.897,88) (1.187.039,68)
sobre Lucro Presumido
(326.996,57) (17.665,81)
Total do Ativo
45.114.188,95 44.910.045,56 Receitas Financeiras
62.533,18 110.383,23 Resultado Líquido do Exercício
3.675.155,45 (1.954.677,05)
PASSIVO
2019
2018 Despesas Financeiras
(10.115,37) (14.915,07) Quantidade de Ações
39.664.042 39.664.042
Circulante
1.561.601,56
29.722,61
52.417,81
95.468,16 Resultado por Ação
0,0927
0,0493
Fornecedores
9.995,63
21.100,29
Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)
Obrigações Fiscais
4.101,28
3.741,22 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2019
2018 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento 2019
2018
Benefícios e Encargos Sociais
4.881,10 Resultado do Exercício
3.675.155,45 (1.954.677,05) Investimentos ou Reduções
Adiantamentos de Clientes
1.546.400,00
- Depreciações e Amortizações
68.242,29 88.074,69
de Participações Societárias
(4.027.400,00) 364.632,94
Outras Contas à Pagar
1.104,65
- Ajustes de Exercícios Anteriores
20.793,80
- Resultados de Equivalência Patrimonial
(790.847,40) 1.487.772,71
Não Circulante
2.537.244,97 4.069.532,10 Redução(Aumento) nas contas de Ativo
Aquisições de Bens do Imobilizado
(93.535,20)
- (161.917,00) Baixas de Bens do Imobilizado
3.857.508,57
Dividendos a Pagar
2.142.699,63 3.672.641,44 Valores a Receber
(46.681,44) 29.867,69 Caixa líquido usado nas
Empréstimos Diversos
29.870,00
29.870,00 Adiantamentos Diversos
5.895,99
(4.225,81)
atividades de Investimento
(1.054.274,03) 1.852.405,65
Resultados Futuros
364.675,34 367.020,66 Créditos Tributários
(127.491,06)
- Fluxos de caixa das atividades de Financiamento
Patrimônio Líquido
41.015.342,42 40.810.790,85 Estoques de Imóveis
(3.782,83)
- Dividendos Pagos aos Acionistas
(5.021.339,49) (3.482.231,77)
Capital social
42.246.159,79 42.246.159,79 Depósitos Judiciais
Empréstimos de Acionistas
- (750.000,00)
Reservas de Lucros
703.065,88 519.308,11 Aumento(Redução) nas contas de Passivo
(11.104,66) (11.232,12) Empréstimos de Empresas Diversos
2.188.337,00 1.760.122,55
Prejuízo do Exercício
(1.933.883,25) (1.954.677,05) Fornecedores
360,06
(498,42) Caixa líquido usado nas
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 45.114.188,95 44.910.045,56 Obrigações Fiscais
(4.881,10) (13.707,01)
atividades de Financiamento
(2.833.002,49) (2.472.109,22)
Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2019 Benefícios e Encargos Sociais
Adiantamento de Clientes
1.546.400,00
- Variação de caixa e equivalente de caixa 1.234.389,31 (2.628.087,52)
Resultado Abrangente Atribuível
Outras Contas a Pagar
1.104,65
- Caixa e equivalentes de caixa
aos Acionistas Controladores:
3.675.155,45 Parcelamentos Fiscais
(2.556,64)
no início do período
65.533,58 2.693.621,10
Resultado Abrangente Atribuível
Resultados Futuros
(2.345,32) 22.487,72 Caixa e equivalentes de caixa
aos Acionistas não Controladores:
- Caixa líquido proveniente
no ﬁm do período
1.299.922,89 65.533,58
Beatriz Sverner - Diretora Presidente
das atividades operacionais
5.121.665,83 (2.008.383,95) Variação de caixa e equivalente de caixa 1.234.389,31 (2.628.087,52)
Lorenice Ferreira do Nascimento - Contadora - CRC nº 1SP139314/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia
Tajual Participações S/A
CNPJ/MF Nº 08.428.510/0001-76
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício ﬁndo em 31/12/2019. Informamos que encontram-se na sede da administração cópias das respectivas
demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.
Demonstração do Resultado Abrangentes
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em reais)
ATIVO
2019
2018 PASSIVO
2019
2018 Resultado Abrangente Atribuível
aos Acionistas Controladores
3.295.133,14
Circulante
9.696.745,46 8.705.870,48 Circulante
2.106.493,78 1.814.828,03
Disponível
3.350.696,21 2.362.875,42 Fornecedores
3.982,00
1.361,00 Resultado Abrangente Atribuível aos
Acionistas não Controladores
Caixa e Bancos
277,01
10,00 Obrigações Fiscais
9.027,29
14.361,62
Aplicações Liquidez Imediata
3.350.419,20 2.362.865,42 Benefícios e Encargos Sociais
23.640,14
21.843,03
Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro
Direitos Realizáveis
6.346.049,25 6.342.995,06 Outras Contas a Pagar
1.053.025,72
5.290,62 (Em reais)
2019
2018
Valores a Receber
161.917,00
161.917,00 Dividendos a Pagar
1.016.818,63 1.771.971,76 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Créditos Tributários
7.194,53
8.135,15 Não Circulante
249.156,30
170.138,69 Resultado do Exercício
3.295.133,14 (1.117.530,44)
Estoques
6.171.874,96 6.167.673,80 Resultados Futuros
249.156,30
170.138,69 Depreciações e Amortizações
61.212,02
64.962,14
Despesas Futuras
5.062,76
5.269,11 Patrimônio Líquido
37.580.433,57 36.354.023,01 Redução(Aumento) nas contas de Ativo
Não Circulante
30.239.338,19 29.633.119,25 Capital social
36.872.132,35 36.872.132,35 Valores a Receber
- (161.917,00)
Realizável à Longo Prazo
340.319,58
463.736,23 Reservas de Lucros
708.301,22
543.544,58 Créditos Tributários
940,62
946,92
Empréstimos Diversos
340.319,58
463.736,23 (-) Prejuízo do Exercício
- (1.061.653,92) Estoques
(4.201,16)
Investimentos
29.647.057,21 28.856.209,60 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 39.936.083,65 38.338.989,73 Despesas Futuras
206,35
(5.269,11)
Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro (Em reais)
Participações Societárias
29.647.057,21 28.856.209,60
Aumento(Redução) nas contas de Passivo
Imobilizado
251.961,40
313.173,42
2019
2018 Fornecedores
2.621,00
(596,69)
Bens em Operação
794.620,00
794.620,00 Receitas Operacionais
74.290,00
3.750,00 Obrigações Fiscais
(5.334,33)
9.431,38
(-) Depreciações Acumuladas
(542.658,60)
(481.446,58) Receitas de Locações
74.290,00
3.750,00 Benefícios e Encargos Sociais
1.797,11
3.915,70
Total do Ativo
39.936.083,65 38.338.989,73 Impostos Incidentes
(2.711,61)
(136,89) Contas a Pagar
1.047.735,10
(7.012,56)
PIS sobre Receita Operacional
(482,91)
(24,39)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(439.903,96)
(2.228,70)
(112,50) Dividendos a Pagar
(Em reais)
Capital Reservas Resultados Patrimônio COFINS sobre Receita Operacional
79.017,61
(19.641,97)
Receita Líquida de Serviços
71.578,39
3.613,11 Resultados Futuros
Social de Lucros Acumulados
Líquido Despesas
(793.452,55) (499.058,73) Caixa líquido proveniente
das
atividades
operacionais
4.039.223,50
(1.232.711,63)
Em 31.12.2017
36.872.132,35 599.421,10
- 37.471.553,45 Despesas com Pessoal
(227.120,56) (173.091,02)
Prejuízo do Exercício
- (1.117.530,44) (1.117.530,44) Despesas com Estabelecimento
(143.358,81) (129.967,52) Fluxos de caixa das atividades de Investimento
- (1.257.563,06)
Despesas com Comunicação e Representação (11.009,66) (16.013,88) Investimentos em Participações Societárias
Reversão de Reserva
(38.544,30) (40.686,15) Redução de Investimentos
5% sobre o Prejuízo
- (55.876,52)
55.876,52
- Serviços de Terceiros
em Participações Societárias
13.108,35 1.622.196,00
(360.137,94) (126.882,14)
Em 31.12.2018
36.872.132,35 543.544,58 (1.061.653,92) 36.354.023,01 Outras Despesas Administrativas
Despesas com Impostos e Taxas
(13.281,28) (12.418,02) Perdas/Ganhos de Equivalência Patrimonial (803.955,96) 1.482.725,12)
Lucro do Exercício
- 3.295.133,14 3.295.133,14 Resultado antes das Despesas
Caixa líquido usado
nas atividades de Investimento
(790.847,61) 1.847.358,06
Constituição de Reserva
e Receitas Financeiras
(721.874,16) (495.445,62)
5% sobre Lucro
- 164.756,66 (164.756,66)
- Receitas Financeiras
122.996,09 178.915,35 Fluxos de caixa das
atividades de Financiamento
Despesas Financeiras
(2.403,17)
(1.464,29)
Dividendos Distribuídos
(2.383.971,75) (3.352.007,83)
120.592,92 177.451,06 Dividendos Pagos aos Acionistas
do Exercício
- (2.383.971,75) (2.383.971,75)
123.416,65 1.634.353,01
Receitas/Despesas não Operacionais
3.933.123,55 (750.457,64) Empréstimos Diversos
Transferência para
Caixa
líquido
usado
nas
803.955,96 (1.685.441,06)
Dividendos a Pagar
- 315.249,19 315.249,19 Resultados de Equivalência Patrimonial
atividades de Financiamento
(2.260.555,10) (1.717.654,82)
Lucros de Participações Societárias
3.142.275,94 934.983,42
Em 31.12.2019
36.872.132,35 708.301,22
- 37.580.433,57 Despesas Indedutíveis
(13.108,35)
- Variação de caixa e equivalente de caixa 987.820,79 (1.103.008,39)
Resultado antes dos Impostos
3.331.842,31 (1.068.452,20) Caixa e equivalentes de
Diretora Presidente - Susan Sverner
caixa
no
início
do
período
2.362.875,42
3.465.883,81
Contadora - Lorenice Ferreira do Nascimento CRC nº 1SP139314/O-0 Contribuição Social sobre Lucro Presumido (13.209,18) (16.210,37)
Imposto de Renda sobre Lucro Presumido (23.499,99) (32.867,87) Caixa e equivalentes de
caixa no ﬁm do período
3.350.696,21 2.362.875,42
3.295.133,14 (1.117.530,44)
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas Explicativas Resultado Líquido do Exercício
Quantidade de Ações
36.872.132 36.872.132 Variação de caixa
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
e
equivalente
de
caixa
987.820,79
(1.103.008,39)
Resultado por Ação
0,0894
(0,0303)

ICC INDUSTRIAL, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
CNPJ: 68.102.011/0001-16
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Ativos
Nota
2020
2019
2020
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .......
8
26.356
38.886
68.525
62.479
Contas a receber de clientes ..........
9
31.109
26.586
40.505
33.202
Estoques ........................................ 10
51.140
33.397
68.217
42.299
Adiantamentos a fornecedores ......
6.335
4.077
6.394
9.277
Impostos e contribuições a recuperar . 11
10.261
14.135
10.261
14.135
Imposto de renda e contribuição
social a recuperar ......................... 11
12.773
3.438
16.901
3.438
Derivativos ....................................
799
799
Outras contas a receber .................
888
114
1.070
159
Total do ativo circulante .............
139.661 120.633 212.672 164.989
Não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos de renda e contribuição
social diferido............................... 24.b
15.204
6.247
15.204
6.247
Mútuo com partes relacionadas .... 25.b
1.443
731
1.443
731
16.647
6.978
16.647
6.978
Investimentos ................................ 12
62.147
43.208
1.354
1.392
Imobilizado ................................... 13
13.390
11.984
13.394
11.991
Direito de uso ................................ 14
16.803
7.899
16.803
7.899
Intangível ...................................... 15
99
144
112
157
92.439
63.235
31.663
21.439
Total do ativo não circulante ......
109.086
70.213
48.310
28.417
Total do ativo ...............................
248.747 190.846 260.982 193.406
Passivos
Nota
Circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV ..... 17
Passivos de arrendamento ............. 14
Fornecedores ................................. 16
Salários, encargos e contribuições
Impostos e contribuições a recolher .
Impostos de renda e contribuição
social a pagar................................
Outras contas a pagar ....................
Dividendos a pagar ....................... 19.e
Total do passivo circulante .........
Não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV ..... 17
Passivos de arrendamento ............. 14
Dividendos a pagar ....................... 19.e
Provisão para contingências .......... 18
Total do passivo não circulante ..
Total do passivo ...........................
Patrimônio líquido
Capital social.................................
Reservas de lucros.........................
Ajustes de avaliação patrimonial ..
Total do patrimônio líquido ....... 19
Total do passivo e
patrimônio líquido .....................

Controladora
2020
2019

Consolidado
2020
2019

24.785
2.193
14.212
4.558
1.366

44.283
1.301
9.302
3.630
341

24.785
2.193
16.573
4.768
3.101

44.283
1.301
10.528
3.723
492

2.931
6.005
2.000
58.050

109
1.000
59.966

10.293
6.572
2.000
70.285

753
446
1.000
62.526

7.840
15.466
2.000
626
25.932
83.982

3.770
6.598
5.000
132
15.500
75.466

7.840
15.466
2.000
626
25.932
96.217

3.770
6.598
5.000
132
15.500
78.026

89.704
50.639
24.422
164.765

89.704
17.471
8.205
115.380

89.704
50.639
24.422
164.765

89.704
17.471
8.205
115.380

248.747

190.846

260.982

193.406

'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[DHPGHGH]HPEURGH
e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019

Nota
Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Resultado líquido do exercício..........
Ajustes para:
Depreciação e amortização...............13, 14 e 15
Baixas de ativo imobilizado e
intangível pelo valor residual ........... 13 e 15
Provisões para perdas esperadas de
créditos de liq. duvidosa ..................
9
Provisão para contingências .............. 18.b
Resultado de equivalência patrimonial
12
Juros e variação cambial ...................
Provisão para perda esperada de
créditos tributários ...........................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos .................................
24
Variações em:
Contas a receber de clientes ..............
Estoques ............................................
Adiantamentos a fornecedores ..........
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição
social a recuperar .............................
Outras contas a receber .....................
Fornecedores .....................................
Salários, encargos e contribuições ....
Impostos e contribuições a recolher ..
Imposto de renda e contribuição
social a recolher ...............................
Outras contas a pagar ........................
Juros sobre empréstimos e
¿QDQFLDPHQWRVSDJRV ....................... 17.1
Juros sobre arrendamentos pagos...... 14.b
Impostos de renda e contribuição
social pagos ......................................
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais .........................
Fluxos de caixa das atividades
de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível. 13 e 15
Mútuo com partes relacionadas ........
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento ....................
Fluxos de caixa das atividades
GH¿QDQFLDPHQWR
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV . 17.1
Pagamento de principal de emprésWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV ..................... 17.1
Pagamento de principal de arrendamentos 14.b
Liquidação de contratos derivativos .
Juros sobre capital próprio pagos ...... 19.e
Dividendos pagos .............................. 19.e
Caixa líquido utilizado pelas
DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR ..........
Efeitos de variação cambial de caixa
e equivalentes de caixa.....................
(Redução) aumento líq. do caixa e
equivalentes de caixa......................
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício ............................
Caixa e equivalentes de caixa no
¿QDOGRH[HUFtFLR ...............................
(Redução) aumento líq. do caixa e
equivalentes de caixa.......................

38.168

17.731

38.168

17.731

4.621

5.375

4.629

5.406

1.857

2.768

1.857

2.496
355
1.839
494
85
494
(2.620) (7.310)
39
12.645
1.336 12.644
-

1.289

-

3.367
1.355
85
(69)
1.336
1.289

(8.957) (6.247) (8.957) (6.247)
48.704 15.382 50.713 24.253
(7.019) 15.029 (9.142)
(17.743) (12.195) (25.918)
(2.258)
323
2.883
3.874 (1.083) 3.874
(9.335)
(775)
4.910
928
1.025

1.369 (13.463)
145
(912)
1.630
6.045
993
1.045
2.318
2.609

13.712
5.896
(6.785)

81
8.610

20.501
6.126
(6.352)

(342) (1.420)
(342)
(1.006)
(419) (1.006)
(10.781) (3.081) (10.961)
29.790

19.072

32.052

2.843
(6.044)
(4.586)
(1.083)
1.369
109
1.920
981
4.057
753
416
735
(1.420)
(419)
(4.656)
18.493

(5.429) (6.081) (5.434)
(712)
(351)
(712)

(6.710)
(351)

(6.141) (6.432) (6.146)

(7.061)

26.546

79.613

79.613

26.546

(53.820) (81.628) (53.820) (81.628)
(1.803) (1.195) (1.803) (1.195)
(21)
(24)
- (5.372)
- (5.372)
(7.000) (2.313) (7.000) (2.313)

(36.077) (10.916) (36.077) (10.919)
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
(102)
- 16.217
1.197
21 266.585 172.309 359.414 243.305
22 (181.686) (116.815) (248.053) (166.055)
(12.530) 1.724
6.046
1.710
84.899
55.494 111.361
77.250
22 (30.613) (24.390) (43.249) (34.815)
38.886 37.162 62.479 60.769
22 (21.704) (17.393) (24.824) (19.699)
Outras receitas (despesas) operacionais
1.670
(2.042)
1.656
(2.043)
26.356 38.886 68.525 62.479
Despesas operacionais .................
(50.647) (43.825) (66.417) (56.557)
Resultado antes do resultado
(12.530) 1.724
6.046
1.710
de equivalência patrimonial, do
UHVXOWDGR¿QDQFOtTHGRVLPSRVWRV.
34.252
11.669
44.944
20.693
Equivalência patrimonial em
controladas e coligada .................. 12
2.620
7.310
(39)
69
Resultado da equivalência
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de dezembro de 2020
patrimonial .................................
2.620
7.310
(39)
69
e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de Reais)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV ..................... 23 (20.527) (15.011) (22.032) (16.053)
Controladora e Consolidado
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV ....................... 23 20.033
13.369
20.290
14.204
2020
2019
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR ...... 23
(494) (1.642)
(1.742)
(1.849)
Resultado líquido do exercício .............................
38.168 17.731
Resultado antes do imposto
de renda e contrib. social ...........
36.378
17.337
43.163
18.913 Outros resultados abrangentes
Corrente......................................... 24
(7.167) (5.853) (13.952)
(7.429) Itens que podem ser subsequentemente
Diferido ......................................... 24
8.957
6.247
8.957
6.247 UHFODVVL¿FDGRVSDUDRUHVXOWDGR
Diferenças cambiais de conversão
Imposto de renda e
16.217 1.197
contribuição social ..................... 24
1.790
394
(4.995)
(1.182) de operações no exterior ........................................
54.385 18.928
Resultado líquido do exercício ...
38.168
17.731
38.168
17.731 Resultado abrangente do exercício ......................
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de Reais)
Reserva de Lucros
Reserva de
Lucros
Ajuste Acumu- Total do patri

1RWD &DSLWDO6RFLDO 5HVHUYD/HJDO ,QFHQWLYRV¿VFDLV $FXPXODGRV ODGRGHFRQYHUVmR
P{QLROtTXLGR
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ..............
5.000
93.936
7.008
105.944
Resultado líquido do exercício.......................
17.731
17.731
Resultado abrangente do exercício
Diferenças cambiais de conversão de
operações no exterior ....................................
1.197
1.197
Constituição de reserva legal ......................... 19.g
887
(887)
Aumento de capital ........................................
2.037
2.037
Capitaliz. de reserva de lucros .......................
82.667
(82.667)
Juros sobre o capital próprio ..........................
(3.279)
(3.279)
Distribuição de dividendos ............................ 19.e
(8.250)
(8.250)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 .............. 19.b
89.704
887
16.584
8.205
115.380
Resultado líquido do exercício.......................
38.168
38.168
Resultado abrangente do exercício
Diferenças cambiais de conversão de
operações no exterior ....................................
16.217
16.217
Constituição de reserva legal ......................... 19.g
1.908
(1.908)
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHLQFHQWLYRV¿VFDLV . 19.f
Receita operacional líquida ...........
Custo dos produtos vendidos ........
Resultado bruto ...........................
Despesas de vendas .......................
Despesas gerais e administrativas .
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Ministro assina portaria de criação
do programa Digitaliza Brasil
Governo lança aplicativo
que substituirá Sigepe
A partir da terça-feira (4),
os servidores do Poder Executivo Federal (ativos e inativos)
que quiserem acessar informações sobre o contracheque,
consultar prévias de salário e
enviar atestados médicos passam a usar o aplicativo
SouGov.br. A ferramenta substitui o Sigepe Mobile, que será
desativado em breve.
Nesta primeira fase, o
SouGov.br reúne 24 serviços
disponíveis para servidores e
gestores em quatro aplicativos
– Sigepe Gestor, Sigepe Servidor e Pensionista, Sigepe Mobile e Sigepe Banco de Talentos. O novo aplicativo também
oferece serviços inéditos,
como encaminhamento de
atestados médicos, pedido de
vale-transporte e prova de vida
para aposentados e pensionistas. Um assistente virtual responderá a todas as perguntas
dos usuários.
“Com o SouGov, o objetivo é resolver o excesso de requisitos e canais, acelerar o
tempo e a qualidade de atendimento e expandir a oferta de
serviços digitais, tornando esse
um canal único para direitos e
benefícios gerados em função
da relação de trabalho com a
Administração Pública Federal”, disse o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio
Mario Paes de Andrade.
O acesso ao aplicativo só
poderá ser feito por quem tem
uma conta no Portal Gov.br,
que oferece um login único
para acesso aos serviços de
gestão de pessoas. Responsável pela elaboração do sistema,
o Ministério da Economia recomenda que os usuários criem contas com os selos prata
ou ouro. Quem tiver contas na
categoria bronze não poderá
acessar determinadas informa-

ções nem concluir determinadas configurações ou autorizações.
Tipos de selos
As contas tipo prata têm
um dos seguintes níveis de segurança: vínculo a senha de bancos conveniados ao Portal
Gov.br, validação facial de Carteira de Habilitação Nacional
(CNH), balcão presencial no
INSS ou validação da senha Sigac do servidor público. As
contas tipo ouro têm certificado digital (tipo de assinatura
eletrônica obrigatória para
empresas) ou validação facial
do Tribunal Superior Eleitoral.
Entre os serviços disponíveis para servidores ativos, estão prévias do contracheque e
do décimo terceiro, contracheque, comprovante de rendimentos do Imposto de Renda,
consulta a dados funcionais,
alteração de dados pessoais do
servidor e consulta de dependentes. Os servidores inativos
e pensionistas poderão consultar a situação da prova de vida
e emitir o comprovante do procedimento.
Os serviços referentes ao
crédito consignado também
estarão disponíveis para todos
os usuários (ativos e inativos).
A plataforma permitirá autorizar empréstimos, cancelar e reativar autorizações, consultar
contratos, anuências e extratos.
Por enquanto, o SouGov.br
só está disponível na versão
para celulares (dos tipos Android e iOS). Em junho, será
lançada a versão web (para
computadores) e será desativado o Sigepe Banco de Talentos.
Até setembro de 2022, todos
os quatro sistemas Sigepe terão sido encerrados e todos os
serviços terão migrado para a
nova plataforma, totalizando 50
serviços ao fim do processo.
(Agencia Brasil)

Bolsa de valores
tem maior queda
desde março
Em um dia de volatilidade no
mercado financeiro, a bolsa de
valores teve a maior queda desde meados de março. O dólar
começou o dia em forte alta,
mas arrefeceu durante a tarde até
fechar com pequena valorização.
O índice Ibovespa, da B3,
encerrou a terça-feira (4) aos
117.712 pontos, com recuo de
1,26%. O indicador operou em
baixa durante quase toda a sessão, mas intensificou a queda ao
longo da tarde, influenciado por
ações de bancos e pelos mercados externos. Esta foi a maior
baixa do Ibovespa para um dia
desde 23 de março.
O dólar comercial fechou a
sessão vendido a R$ 5,431, com
alta de R$ 0,012 (+0,22%). Na
máxima do dia, por volta das
9h20, a cotação chegou a R$
5,48, mas a entrada de fluxos
externos durante a tarde amenizou as pressões sobre o câmbio.
Na terça, os mercados internacionais tiveram um dia de tensão, após a secretária do Tesou-

ro dos Estados Unidos, Janet
Yellen, ter feito comentários
sobre o desempenho da maior
economia do planeta, que está
se recuperando em ritmo melhor que o esperado. A declaração elevou o desempenho
dos títulos do Tesouro norteamericano, pressionando a
cotação do dólar em países
emergentes, como o Brasil.
A pressão sobre o câmbio só
não foi maior por causa da entrada de divisas decorrente da
valorização das commodities
(bens primários com cotação
internacional). Os preços mais
altos impulsionam as exportações, aumentando o ingresso de
dólares no país.
O mercado também aguarda a reunião desta quarta-feira (5) do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central. As instituições financeiras projetam que a taxa Selic (juros básicos da economia) subirá para 3,5% ao ano.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO
Nº 0004759-13.2019.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Estado de São Paulo, Dr. Fabio Eduardo Basso, na forma da
Lei, etc.FAZ SABER a CARLITO SANTOS DA SILVA FILHO,
Brasileiro, Solteiro, Técnico em Eletrônica, RG 23.728.675-0,
CPF 183.014.598-32, pai Carlito Santos Silva, mãe Cleuza
Maria Santos Silva,Nascido/Nascida 22/06/1975,de cor Branco, natural de Jequitai - MG, que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de sentença requerida por Renata dos Santos
Brito,constando da inicial que o débito,a título de pensão alimentícia, importa em R$ 8.653,03, referentes ao período de
03/2019 até o mês de01/2021. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO,por
edital,para que,no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da
importância mencionada (devidamente atualizada e acrescida
das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou
comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade
de efetuá-lo, SOB PENA DE PRISÃO, nos termos do artigo
528, caput e § 7º do Código de Processo Civil. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado no local de costume e publicado pela
imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2021.
[04,05]

Jornal
ODIASP
Ligue:
3258-1822
3258-0273

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou na
tarde de terça-feira (4) portarias de criação de dois programas relacionados à rádio e
teledifusão. A primeira institui a criação do programa Digitaliza Brasil, que viabiliza a
segunda fase de transição do
sinal de televisão analógico
para o digital.
“A primeira fase da transição de sinal teve o foco em
regiões metropolitanas e
grandes cidades e a segunda
fase avança para o interior. O
sinal digital já está em mais de
2 mil cidades e alcança 75%
da população. A meta agora é
encerrar as transmissões analógicas, o que acontecerá em
31 de dezembro de 2023”, comunicou o ministro.

Segundo Fábio Faria, o texto de criação do Digitaliza Brasil inclui metas e diretrizes para
famílias de baixa renda, que deverão ter a transição de sinal custeada pela arrecadação do leilão
do 5G - que deve acontecer ainda neste semestre.
Em síntese, o Digitaliza Brasil permitirá que outorgas públicas sejam disponibilizadas sem
burocracia a municípios pequenos, que necessitam de ação de
empresas privadas para realizar
a digitalização.
“Isso envolve a distribuição
de 700 mil kits de digitalização
que temos em estoque, a distribuição de até 4 milhões de kits
de recepção para a população
beneficiária de programas do
governo federal e a infraestrutura de transmissão de TV a ser

oferecida em 1.638 municípios”, complementou o secretário
de Radiodifusão do Ministério
das Comunicações, Maximiliano Martinhão.
FM do celular
A segunda iniciativa assinada por Fábio Faria foi a criação
de uma parceria entre as esferas
público e privada para que aparelhos celulares capazes de receber ondas de frequência modulada (FM) - segundo o ministro, 90% dos aparelhos produzidos no Brasil atendem a esse
critério - possam ser usados para
sintonizar rádio.
“A portaria assegura que celulares capazes de receber FM
não sejam bloqueados. Isso é
muito importante, porque apenas com essa ligação seremos

capazes de levar informação por exemplo, da covid-19 - a todos os brasileiros”, explicou o
ministro.
“O rádio é o meio de informação mais rápido e mais próximo da população. Seja nas
grandes ou pequenas cidades
do país, ele informa, entretém
e presta serviços com qualidade e responsabilidade social”,
complementou Maximiliano
Martinhão.
O Ministério das Comunicações realizou, logo após os
anúncios, a demonstração de
uma das tecnologias que serão
viabilizadas com a chegada do
5G - o som imersivo. A demonstração foi fechada apenas para
membros do governo e representantes de empresas de rádiodifusão. (Agencia Brasil)

Mandetta diz que ciência balizou
suas decisões à frente do ministério
Em depoimento à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Pandemia do Senado, na terça-feira (4), o ex-ministro da
Saúde Luiz Henrique Mandetta
ressaltou que a ciência foi um
dos principais critérios usados
por ele para a tomada de decisões em relação ao novo coronavírus. Antes de responder às
primeiras perguntas do dia, feitas pelo relator da comissão,
senador Renan Calheiros (MDBAL), o ex-ministro da Saúde fez
um balanço de sua gestão, ressaltando todas as medidas que
sua pasta tomou no início da pandemia de covid-19.
Segundo Mandetta, sob seu
comando, a pasta foi conduzida
com base em três pilares: a defesa intransigente da vida, de que
nenhuma vida seria desvalorizada; a defesa do Sistema Único de
Saúde (SUS) como meio para
agir durante a pandemia; e a ciência como elemento de decisão.
Relator
Já durante a fase de perguntas, Mandetta rechaçou declarações do relator de que no início
da pandemia o Ministério da

Saúde tivesse orientado pacientes a buscar serviços de saúde
apenas quando tivessem sintomas severos como falta de ar.
“Isso não foi verdade. Estávamos
no mês de fevereiro, janeiro.
Não havia um caso registrado no
país. As pessoas estavam com
sensação de insegurança, pânico,
porque viam o que estava acontecendo na China, Itália com lockdown. As pessoas procuravam
hospitais para fazer testes e
99,999% eram de outros casos
e 0,0001% era de vírus”, disse.
Mandetta lembrou que o Brasil começou a registrar transmissão comunitária do vírus depois
de 24 de março. “No momento
de viroses, a orientação é observar, não se aglomerar no hospital. É uma guerra de narrativas”,
acrescentou.
Insumos
Perguntado sobre o planejamento para compra de insumos
como kits intubação, Mandetta
disse que à época de sua gestão
foi feita a lista de tudo que era
necessário para tratamento da
doença, mas que enfrentou dificuldades por causa da alta de-

manda no mercado internacional. “Sabíamos sobre kit intubação. Esses materiais tiveram aumento expressivo na Europa e
Estados Unidos. Houve monitoramento. Procuramos antecipar
os problemas. Tínhamos dificuldade de ter os kits. A Fiocruz
dependia de reagentes internacionais. O mercado estava convulsionado, mas as medidas foram
tomadas. Iniciamos o processo
de compra de 24 milhões de
kits, mas não pudemos fazer. Fui
exonerado e não pudemos fazer
todo o plano: testagem, reparar,
monitorar, evitar a transmissão”,
justificou.
Testagem
Calheiros quis saber a razão
de o Brasil não ter tido testagem
em massa no início da pandemia.
Mandetta disse que em março de
2020 foi iniciado o processo de
compra de 24 milhões de testes.
“Depois fui exonerado e então
soube que a estratégia da testagem
em massa não foi utilizada. Era a
nossa estratégia para diminuir o
índice de transmissão”, disse.
Para as testagens nos estados e municípios, o ex-ministro

disse que a ideia era testar, bloquear contágios e tratar os pacientes na atenção primária, ampliando a rede de atendimento
hospitalar. “Vimos pararem muitas coisas e não colocarem nada
no lugar. A testagem é uma delas”, afirmou.
Respiradores
Também em resposta ao relator da CPI, o ex-ministro da
Saúde defendeu que as ações da
pasta foram suficientes para
apoiar os entes federativos na
primeira onda da covid-19. “Passamos a primeira onda sem desassistência aos estados. Gradativamente, os estados e municípios fizeram ações complementares”, disse.
Mandetta disse ainda que foram comprados 15 mil respiradores para todo o território nacional. “Quando todos queriam
comprar de forma desorganizada,
tinha briga entre estados, empresas vendendo mais que a capacidade de entrega. Nós fizemos
monitoramento e são esses respiradores que seguram até hoje a
epidemia. Os 15 mil foram entregues”, disse. (Agencia Brasil)

SP: 15% das pessoas com deficiência
nunca tiveram um emprego
Cerca de 15% das pessoas
com deficiência no estado de
São Paulo nunca tiveram acesso
ao mercado de trabalho. Quase
20% sentem que as empresas
não as veem como profissionais
em potencial, prestando atenção
à sua deficiência, e não à sua habilidade. Os dados fazem parte
da pesquisa Pessoa com Deficiência e Emprego, da Secretaria
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do estado
de São Paulo, lançada na segunda-feira (3).

Mesmo entre aqueles que tiveram acesso ao mercado de trabalho, 65,9% relataram ter encontrado dificuldades para ingressar. Para a secretaria, o
dado confirma a dificuldade
dos trabalhadores com deficiência em encontrar vagas de
trabalho compatíveis com suas
funcionalidades e competências
profissionais.
O levantamento mostrou que
46,47% dos entrevistados tinham renda por meio do mercado formal ou informal de traba-

lho, 35,05% estavam desempregados, 12,53% recebiam benefícios assistenciais e 3,02% estavam aposentados.
Em relação aos principais
motivos para ingressar no mercado de trabalho, 22,6% afirmaram buscar independência financeira, 20,81% tinham o anseio
de construir uma carreira profissional e 18,22% buscavam
ajudar nas despesas de casa.
Sobre a qualificação profissional, 83,26% das pessoas com
deficiência que responderam à

pesquisa demonstraram ter interesse em cursos de qualificação
profissional, tendo como preferência cursos em formato online (55,41%) no período noturno (54,49%).
A pesquisa entrevistou mais
de 8 mil pessoas com deficiência em 282 municípios do estado de São Paulo, no período
de dezembro de 2020 a janeiro de 2021. A maioria dos respondentes morava na capital e
região metropolitana. (Agencia Brasil)

Polícia indicia Dr. Jairinho e
Monique pela morte de Henry
A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou por homicídio
duplamente qualificado - impossibilidade de defesa da vítima e
pelo emprego de tortura - o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho
(sem partido), e a professora
Monique Medeiros, padrasto e
mãe de Henry Borel, de 4 anos.
Laudo do Instituto Médico
Legal revelou que o menino,
morto no dia 8 de março, sofreu
23 lesões, três delas na cabeça,
e morreu devido a uma hemor-

ragia no fígado provocada por
ação violenta.
Além do homicídio, Jairinho
também foi indiciado por dois
episódios de crime de tortura
ocorridos em fevereiro e Monique, por tortura por omissão,
porque, segundo as investigações, ela sabia que o filho estava sendo torturado e não agiu
para evitar o crime.
O inquérito foi enviado para
o Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro que vai decidir se denuncia ou não o casal

pelos crimes.
Nova versão
Durante seu depoimento à
polícia, Monique disse que Henry tinha caído da cama. Depois,
em cartas escritas na prisão, ela
mudou sua versão e disse que
mentiu porque tinha medo de
Jairinho e afirmou ter sido manipulada. A defesa quer que a
polícia tome novo depoimento
da professora.
“Sobre o argumento da defesa de calar a Monique, isso é

absolutamente descabido. Ela foi
ouvida por horas. Por lei, ela terá
oportunidades para se manifestar em juízo: na presença de seus
advogados, promotor de justiça
e juiz de direito. A única pessoa
que foi calada nessa situação
toda foi o Henry. Ele foi calado.
Ele pediu ajuda e não foi ouvido. Ela teve oportunidade de se
manifestar”, disse na terça-feira (4) o titular da 16ª DP (Barra
da Tijuca), delegado Henrique
Damasceno, que conduziu as investigações. (Agencia Brasil)

Embrapii seleciona institutos
brasileiros para investir R$ 120 milhões
A Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii) lançou uma chamada pública para selecionar dois
institutos de pesquisa brasileiros que poderão receber, no
período de cinco anos, investimentos de até R$ 60 milhões,
cada um, para se tornarem centros de competência em hardware (chamados de CCH) para
a indústria nacional. Segundo a
Embrapii, o chamamento públi-

co, realizado na terça-feira (3),
será detalhado no próximo dia
14. No dia 19, será realizada
uma live, em horário e canal a
ser divulgado no site da Embrapii, para a apresentação dos termos e requisitos da chamada.
De acordo com a Embrapii,
a proposta é gerar conhecimento interno no Brasil, ampliando
os conhecimentos em plataformas de IoT – Internet das Coisas. “As plataformas de IoT são

uma área high tech e estratégica para o crescimento econômico do país. Assim, aproveitar as oportunidades que são
abertas para os novos produtos
e serviços é crucial para promover a competitividade da indústria”, destacou o diretor-presidente da Embrapii, Jorge Guimarães.
No primeiro ano, os selecionados poderão requisitar até
R$ 40 milhões. Os recursos

devem ser utilizados na capacitação de pesquisadores e no desenvolvimento de pesquisas que
permitam o avanço do conhecimento em futuras soluções tecnológicas para a indústria.
A Embrapii é uma Organização Social (OS) que tem contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministério da Educação
e Ministério da Saúde. (Agencia Brasil)

