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São Paulo inicia estudos para
monitorar chegada de variante indiana
A cidade de São Paulo iniciou, há três semanas, estudos
para monitorar quais variantes
do novo coronavírus estão circulando na capital. A preocupação da Secretaria Municipal
da Saúde é, principalmente,
com a variante indiana, que
vem provocando aumento no
número de casos na Índia.
Em coletiva na manhã de
terça-feira, (18), o secretário
municipal da Saúde, Edson
Aparecido, disse que a ação
tem o objetivo de preparar a
capital com antecedência para
a chegada da variante indiana.

Projeção de crescimento do PIB em
2021 passa de 3,2% para 3,5%
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Ministério da Saúde autoriza
212 leitos de suporte ventilatório
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Terceiro setor precisa ser
fortalecido, diz Damares
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A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu, na terça-feira (18), o fortalecimento de organizações não governamentais (ONGs) que atuam

para proteger crianças e adolescentes.
“As instituições do terceiro setor que fazem um trabalho sério lá na ponta precisam
ser fortalecidas”, disse a mi-

O fã da Stock Car Pro Series
curtiu no domingo mais de uma
hora de emoção em duas corridas
sensacionais, válidas pela segunda
etapa da temporada 2021. A primeira prova foi decidida por apenas meio segundo de diferença entre o vencedor Gabriel Casagrande e o segundo colocado Allam
Khodair – com os dois duelando
metro a metro nas voltas finais.
Na prova complementar o
português António Félix da Costa fez história ao tornar-se o primeiro piloto europeu a vencer
na Stock Car, mas com um grande susto no final.
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Troféu Brasil de
Atletismo será de
10 a 13 de junho,
em São Paulo
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Noite

ocasião, uma resolução debatida por um dos comitês da Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU) reconhecia a importância do organismo no combate à emergência sanitária global do novo
coronavírus. Em uma contraproposta, os Estados Unidos,
que haviam rompido com a
OMS, queriam retirar essa parte do documento.
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Kartismo: Alberto Otazú
quer manter liderança na
F-4 Akasp
O campeonato de F-4 da
Associação de Kart Amador
de São Paulo (Akasp) realiza nesta quarta-feira (19) a
prova que encerra a primeira
metade do segundo turno,
com a quarta etapa programada para as 21h30 no Kartódromo Granja Viana (Cotia/

SP). A liderança do segundo turno é da dupla Rogério
Cebola/Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/ AVSP/No
Fire Services/Rolley Ball/
Speed Truck/Imab/Concept
Kart), campeões do primeiro turno.
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Na estreia do surfe nas
Olimpíadas, confiança e
otimismo imperam entre os
quatro atletas brasileiros

Casagrande mantém a dianteira, mas já é atacado por Khodair
e Nunes

EURO

Tarde

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia do Senado,
na terça-feira (18), o ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou
que partiu dele a orientação
para que o governo brasileiro
tivesse sido o único a apoiar
declarações do então presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, contra a Organização
Mundial da Saúde (OMS). Na

Da Costa faz história em
prova que teve acidente
impressionante em Interlagos

A Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) anunciou a mudança de data do Troféu Brasil de Atletismo, a mais importante
competição interclubes da América Latina,
para o período de 10 a 13 de junho. A entidade confirmou que o torneio será disputado no
estádio do Centro Olímpico de Treinamento
e Pesquisa (COTP), na Vila Clementino, em
São Paulo.
A competição estava inicialmente marcada
para o período de 3 a 6 de junho e foi transferida
porque o Conselho de Administração da CBAt
aceitou ponderações de seu Conselho Técnico,
listadas na Ata da Reunião Extraordinária 04/2021,
realizada no último 10 de maio.
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Manhã

Ernesto Araújo diz que
OMS tem problemas
“de gestão e transparência”

Esporte

Previsão do Tempo
Quarta: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

nistra ao participar, esta manhã, em Vitória (ES), de um
ato em alusão ao Dia Nacional
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.
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Os combates na fronteira
entre Israel e o grupo palestino Hamas pareceram diminuir
um pouco na terça-feira (18),
sem mortes registradas em
Gaza pela primeira vez desde
o início das hostilidades, em
10 de maio, e menos ataques
com foguetes palestinos de
longo alcance.
Um apelo do presidente
dos Estados Unidos (EUA),
Joe Biden, nessa segundafeira, em apoio a um cessarfogo, pareceu passar despercebido. Israel disse que continuará, por enquanto, com
uma ofensiva para destruir a
capacidade das facções armadas do Hamas e da Jihad
Islâmica, acrescentando que
os ataques com foguetes
continuam.
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Site do Governo de SP é o
endereço de serviço público
mais acessado do Brasil
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Pesquisadores das universidades da Flórida, nos Estados Unidos, e Chiao Tung, em
Taiwan, criaram dispositivos
que permitem detectar a infecção pelo novo coronavírus
em um segundo ou em menos
de 30 minutos, conforme a
técnica usada. Os estudos foram divulgados na terça-feira (18) na publicação Journal
of Vacuum Science & Technology B, do Instituto Americano de Física.
Os cientistas desenvolveram um biossensor que permite detectar em um segundo biomarcadores para o vírus.
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Conflito entre
Hamas e
Israel tem
sinais de
redução após
apelos de paz

Bolsonaro participa de
lançamento do Programa
Gigantes do Asfalto
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Cientistas
criam testes de
covid-19 com
resultados em
tempo recorde

O monitoramento está sendo
feito em conjunto com o Instituto Butantan.
“Há três semanas, a secretaria municipal de Saúde e o
Instituto Butantan iniciaram
estudos de novas variantes na
capital para que possamos nos preparar e detectar as variantes que
estão circulando na cidade. Já fizemos coletas de testes
sorológicos que estão sendo agora estudados pelo Instituto
Butantan”, disse o secretário. “A
cidade está se antecipando para,
caso isso aconteça, medidas sanitárias sejam tomadas.” Página 2

Tatiana Weston-Webb
Os quatro atletas brasileiros
que representarão o Brasil na
estreia do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio, de 23/7 a 8/8,
demostram muita vontade e garra para a conquista de uma medalha. “No que depender de
mim, vou chegar lá com muita
vontade de trazer esse ouro”,
diz sem titubear Gabriel Medina, bicampeão mundial (2014/

2018). “Vou dar o meu melhor
para trazer essa medalha inédita”, dispara o atual campeão
mundial Ítalo Ferreira.
A ala feminina também não
deixa por menos. A atleta que
acaba de vencer a etapa de
Margaret River (Austrália) e
assumiu a vice-liderança do
campeonato mundial na temporada 2021.
Página 8
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São Paulo inicia estudos para
monitorar chegada de variante indiana
SP: Começa
vacinação de
motoristas e
cobradores de ônibus
Começou na terça-feira, 18,
no estado de São Paulo, a vacinação de cobradores e motoristas de ônibus municipais e intermunicipais. A previsão é de
que sejam imunizados 165 mil
trabalhadores contra a covid-19.
A vacinação dos trabalhadores do transporte público começou na semana passada, com
a imunização dos funcionários
do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

(CPTM) com mais de 47 anos
de idade.
A partir da sexta-feira (21)
devem ser incluídas na vacinação as pessoas com comorbidades e com deficiência, de 45
a 49 anos de idade.
Em todo o estado de São
Paulo já foram aplicadas 14,6
milhões de doses de vacinas
contra o novo coronavírus, sendo 5 milhões da segunda dose.
(Agência Brasil)
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CÂMARA (SÃO PAULO)
O fato de Ricardo Nunes (MDB) ter sido vereador e ser o
prefeito de São Paulo, é um bom indício de que a relação do Executivo com o Legislativo pode ser das melhores. Em tempo : foi
assim com Kassab (dono do PSD), que começou como vereador
em 1993
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Um bom exemplo de possíveis boas relações do prefeito Ricardo Nunes (MDB) com o Parlamento paulistano foi a relação
do então vice-prefeito Kassab (no PFL) ao assumir no lugar do
Serra (desde abril 2005). Tanto que em 2008 foi reeleito prefeito paulistano
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Quem assumirá a cadeira do deputado Itamar Borges (MDB),
que assumirá a Secretaria da Agricultura, é o 1º suplente (MDB)
professor Walter Vicioni (de Barra Bonita região de Jaú). É o
governador João Doria ajustando-se pra 2022 com o ex-Presidente Temer
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Já há prefeitos tucanos empenhados na candidatura do vicegovernador Rodrigo Garcia a governador 2022, ele que mudouse do DEM pro PSDB ‘liberal de centro’ do Doria. Em tempo :
Doria tá contando com diretórios estaduais contra prévias pra
Presidência 2022
.
CONGRESSO (BRASIL)
CPI da pandemia : ontem, o ex-ministro (Relações Exteriores) Ernesto Araújo comeu no prato da vingança dos senadores
que querem abater o Bolsonaro. Hoje, o general Pazuello, exministro (Saúde), vai pra guerra de escaramuças armado apenas
com o habeas corpus
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Conforme a coluna antecipou, Bolsonaro só não se filiaria ao
PRTB (sigla na qual está o vice-Presidente, general Mourão) se
não aceitasse dividir os 100% pretendidos com a família do falecido Levy Fidelix). Pois é o que tá rolando. Ele quer um partido
pra chamar de seu
.
PARTIDOS (BRASIL)
O Republicanos (ex-PRB) do Edir Macedo (igreja Universal
e Record tv) segue ameaçando romper com Bolsonaro - pra 2022
- caso a Embaixada brasileira não se posicione junto ao governo
Angolano pela expulsão de vários de seus missionários naquele
país africano
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
Ex-juiz federal e ex-ministro (Justiça) de Bolsonaro - o agora advogado Sérgio Moro - não acusou em seu depoimento na
Polícia Federal de Curitiba (Paraná) que Bolsonaro tenha cometido crimes. Tá parecendo estar muito arrependido de ter trocado
a toga pela política
.
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 das liberdades possíveis. Twitter @cesarnetoreal - Email
cesar.cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,50
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

A cidade de São Paulo iniciou, há três semanas, estudos
para monitorar quais variantes
do novo coronavírus estão circulando na capital. A preocupação da Secretaria Municipal da
Saúde é, principalmente, com
a variante indiana, que vem provocando aumento no número
de casos na Índia.
Em coletiva na manhã de terça-feira, (18), o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse que a ação tem o objetivo de preparar a capital com
antecedência para a chegada da
variante indiana. O monitoramento está sendo feito em conjunto com o Instituto Butantan.
“Há três semanas, a secretaria municipal de Saúde e o Instituto Butantan iniciaram estudos

de novas variantes na capital para
que possamos nos preparar e
detectar as variantes que estão
circulando na cidade. Já fizemos coletas de testes sorológicos que estão sendo agora
estudados pelo Instituto Butantan”, disse o secretário. “A cidade está se antecipando para,
caso isso aconteça, medidas sanitárias sejam tomadas.”
A expectativa é que em até 20
dias os resultados do monitoramento sejam apresentados.
“O trabalho da Vigilância
Genômica está sendo feito pela
prefeitura de São Paulo para se
antecipar. É uma ação conjunta
com o Instituto Butantan, que
analisa os testes para ver se
existe ou não a presença de novas variantes do vírus na cidade.

Até o presente momento, a variante indiana não foi encontrada
na cidade”, afirmou o prefeito
Ricardo Nunes.
Um estudo feito em março
deste ano, durante o pico da
segunda onda da pandemia,
mostrou que 65% dos casos
de covid-19 detectados na capital tinham predominância da
variante brasileira P1, que surgiu em Manaus.
Variante Indiana
Casos da variante indiana já
foram identificados na Argentina. Recentemente, um navio foi
isolado no Maranhão, após um
passageiro indiano apresentar
resultado positivo para a covid19. A preocupação é que este
pode ser o primeiro caso da va-

riante B.1.617 [ a variante indiana] no Brasil.
Segundo a secretaria estadual de Saúde no Maranhão, uma
equipe técnica inspecionou o
navio no domingo e coletou
amostras para diagnóstico de
covid-19 e investigação epidemiológica. A secretaria informou que as amostras foram enviadas ao Laboratório Central de
Saúde Pública do Maranhão e
para o Instituto Evandro Chagas,
em Belém, que fará o sequenciamento genômico.
A secretaria informou que
toda a tripulação foi colocada
em quarentena e isolada em cabines individuais na embarcação.
Os resultados desses testes ainda não foram informados.
(Agência Brasil)

SP começa a vacinar profissionais
de saúde autônomos
Profissionais de saúde autônomos, com mais de 30 anos de
idade, começam a ser vacinados
contra a covid-19 a partir desta
terça-feira, (18) na cidade de São
Paulo. A estimativa é aplicar 50
mil doses nesse público alvo.
Segundo a prefeitura, essa
vacinação está disponível nas
468 unidades básicas de saúde
(UBSs), em oito mega postos,
postos volantes, além de assistências médicas ambulatoriais
(AMA/UBS) integradas.
Para a primeira dose, serão
utilizados os imunizantes da Pfizer e da Oxford/AstraZeneca. No
entanto, caso algum desses profissionais já tenha tomado a primeira dose com a CoronaVac,
pode agora procurar uma UBS

para receber a segunda dose do
mesmo imunizante.
O intervalo entre as aplicações da primeira e segunda doses das vacinas Pfizer e Oxford/
AstraZeneca é de 12 semanas. Já
a CoronaVac está sendo aplicada com intervalo de 28 dias.
Para tomar a vacina, os profissionais de saúde precisam
apresentar documento do Conselho de Classe ou comprovante de profissão (certificado ou
diploma) e também um comprovante de residência na cidade de
São Paulo.
Segundo a prefeitura, serão
priorizados médicos, enfermeiros/técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, bio-

médicos, técnicos de laboratório que façam coleta de exames
ou análise de amostra para o
novo coronavírus, farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de
educação física e médicos veterinários.
Para agilizar a vacinação, a secretaria municipal de Saúde solicita que as pessoas preencham um
pré-cadastro no site Vacina Já antes de tomar a vacina.
Mais informações sobre a
campanha de vacinação na cidade de São Paulo, inclusive
a relação de postos de vacinação, podem ser encontra-

das no site da prefeitura.
Comorbidades e deficiência permanente
Em entrevista na terça-feira,
(18), o secretário municipal da
Saúde, Edson Aparecido, informou que a vacinação de pessoas
acima de 45 anos com comorbidades está prevista para ter início
na próxima sexta-feira (21), na
cidade de São Paulo.
Nesse mesmo dia, segundo
ele, terá início a campanha de
vacinação contra a covid-19
para pessoas com deficiência
permanente que estão no programa de benefício de prestação continuada (BPC) e que
também tem acima de 45 anos.
(Agência Brasil)

Site do Governo de SP é o endereço de
serviço público mais acessado do Brasil
Informar a população sobre
o combate à pandemia do novo
coronavírus e oferecer centenas
de serviços que podem ser feitos de forma online, garantindo
o distanciamento social, são algumas das missões do portal do
Governo de São Paulo que ganharam ainda mais importância
nos últimos meses.
Prova disso é que o site
aparece como o endereço de
serviço público mais acessado
do Brasil no mês de março de
2021, de acordo com a plataforma SEMrush.
O relatório mostra que o por-

tal do Governo do Estado de São
Paulo foi o sexto site mais acessado do Brasil, com 780 milhões de acessos, à frente da versão brasileira do Google – com
630 milhões -, da Wikipedia –
300 milhões – e do site de entretenimento adulto XVideos –
620 milhões.
O portal paulista fica atrás
apenas de gigantes, como a versão em inglês do Google – 4
bilhões de acessos -, portais de
comunicação como UOL – 1
bilhão – e o Facebook – 900
milhões.
Os dados da SEMrush, espe-

cializada em marketing digital,
mostram que o portal paulista é
a principal fonte de informação governamental no Brasil.
A equipe do Governador João
Doria credita o resultado ao
pré-cadastro para a vacinação
e à publicação de todos os dados relacionados à pandemia,
como o Vacinômetro – o placar da vacinação do estado -,
as regras do Plano São Paulo
de funcionamento de comércios e serviços.
“Uma série de fatores contribuiu para esse resultado,
passando pelo desenvolvimen-

to da vacina e todas as informações a seu respeito, as ferramentas criadas para organizar e monitorar a vacinação,
como o site Vacina Já e o Vacinômetro, e a ampliação de
oferta de serviços online pelos órgãos estaduais, em especial o Poupatempo. Com isso,
o portal do Governo de SP virou uma ferramenta essencial
de consulta aos cidadãos nesse momento, em que as fake
news também aumentaram de
forma exponencial”, comenta
o Secretário de Comunicação
do Estado, Cleber Mata.

Secretaria de Cultura monta
programação para a Semana
Nacional de Museus
A Secretaria de Cultura e
Economia Criativa participa, de
17 a 23 de maio, da 19ª Semana
Nacional de Museus (SNM). Sob
o tema O futuro dos museus:
recuperar e reimaginar, o evento trará atividades para todos os
gostos e interesses e, em função
da pandemia, tudo no formato
digital. A SNM é promovida pelo
Conselho Internacional de Museus (Icom) e Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).
“A Semana Nacional de Museus é um evento importante de
integração, divulgação e valorização dos museus brasileiros e
traz em sua temática uma excelente oportunidade para dialogarmos e refletirmos com a sociedade sobre o futuro dos museus”, afirma Letícia Santiago,
coordenadora da Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico da secretaria. “Os
museus da Secretaria de Cultura
participarão desta ação por meio
de uma programação diversificada, contribuindo para o fortalecimento do diálogo com seus

diferentes públicos e integração
com os demais museus do estado e do país”, completou.
O museu Catavento preparou
um vídeo explicativo sobre o
surgimento e a importância da
data para o calendário museológico. Dia 17, a partir das 12h,
pelo Instagram e Facebook da
instituição, os interessados poderão assistir e ainda participar
de um debate sobre o tema desta edição do evento.
A programação segue em todos os museus da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa da
capital, interior e litoral. Dia 18,
tem Luiz Gonzaga – Tradição
e regionalismo na Casa das Rosas para discussão da figura do
Rei do Baião e seu papel na difusão das tradições nordestinas.
A atividade será realizada por videoconferência, das 19h às 21h.
Na Casa Guilherme de Almeida, a jornalista Marlene Laky
oferece uma oficina para pessoas que buscam recuperar livros
antigos. O curso tem carga horária de dez horas e acontece de

19 a 23 de maio.
O Museu de Arte Sacra, em
parceria com a Casa Museu Ema
Klabin, realiza no dia 19 a visita
integrada para educadores a fim
de discutir a religiosidade e o
sagrado; replicabilidade; materiais e técnicas; autoria e originalidade. O encontro é online e as
inscrições já estão abertas.
“O que preservar para amanhã’ é o tema da ação colaborativa proposta pelos museus da
Imigração e do Café. O público
será convidado a responder uma
questão sobre o futuro. Interessados poderão participar por
meio de links que estarão disponíveis nas mídias sociais e sites
das duas instituições. O resultado será apresentado em uma nuvem virtual de palavras.
A Biblioteca Itinerante da
Casa Mário de Andrade quer
ampliar o acesso do público à
leitura e traz Jonatas Varela, diretor do projeto Prateleira de
Quadrinhos, para um bate-papo
com Fernanda Mazete, do Núcleo de Ação Educativa do mu-

seu Casa Mário de Andrade. Dia
20 de maio, às 16h30.
Marcados pelo fenômeno da
intertextualidade, os memes se
tornaram um lugar comum não
só na cultura pop da internet,
mas em manifestações políticas, repertórios culturais e estratégias de linguagem. Provocadores natos, os memes e
seus sentidos serão abordados
pelo jornalista Guilherme Popolin durante um bate papo no
Museu da Diversidade Sexual.
Popolin vai contar um pouco
mais sobre o #MUSEUdeMEMES e suas experiências, dia
20, a partir das 14h.
Para encerrar a semana, o
Museu Felícia Leirner, de Campos do Jordão, traz o som do DJ
Meszo, que vai mostrar mixagens de músicas clássicas com
batida eletrônica. A apresentação
será gravada nos jardins do museu como uma forma de ocupar
e reimaginar os espaços vazios.
O show estará disponível nas redes sociais da instituição no dia
23, às 11h.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Projeção de crescimento do PIB
em 2021 passa de 3,2% para 3,5%
A projeção de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB)
para 2021 aumentou de 3,2%
para 3,5%, ficando em R$ 8,42
trilhões, segundo dados do Boletim Macrofiscal de Maio, divulgado na terça-feira (18), em
Brasília, pelo Ministério da Economia. Os números mostram
que a previsão de inflação pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) para
este ano é de 5,05%, acima do
centro da meta de inflação de
3,75% para o ano. A meta tem
ainda intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual para cima
ou para baixo.
Segundo o boletim, a projeção do PIB (a soma de todas as
riquezas produzidas no país) para
2022 até 2025 é de 2,5%. A publicação diz, ainda, que o aumento da estimativa do PIB de 2021
se deve a uma melhora da expectativa do resultado econômico
do primeiro trimestre de 2021,
com um aumento esperado de
0,3% na margem do PIB com
ajuste sazonal, “mesmo diante
do aumento das regras legais de
distanciamento e a despeito do
fim do auxílio emergencial”.
Para o segundo semestre
deste ano, o boletim afirma que,
com o avanço da vacinação contra
a covid-19, é esperada uma aceleração do setor de serviços. Entre
outros pontos, destaca-se a ampliação da vacinação no país como
um fator fundamental para a retomada da atividade econômica.
“Deve-se salientar que a incerteza nas estimativas atuais

ainda permanece significativamente elevada. Ademais, as projeções da atividade para este e
para os proìximos anos tornamse particularmente sensiìveis aÌ
divulgação dos dados e ao desenrolar dos efeitos da covid-19
e do processo de vacinação,
principalmente considerando os
seus efeitos no PIB de longo
prazo”, afirma.
Serviços em alta
O boletim também registra a
performance dos diferentes setores da economia, registrando
aumento na atividade do setor de
serviços e na produção agrícola.
Ainda segundo a publicação,
o setor de serviços tem apresentado recuperação em 2021 e estaì mais proximo do nivel preìcrise econômica desencadeada
pela pandemia do novo coronavírus, apesar de o segmento ter
sido um dos mais impactados.
Inclusive com maior dificuldade de retorno em razão das medidas restritivas de deslocamento e de isolamento social.
“Mesmo assim, observa-se
que o setor de serviços cresceu
2,8% no 1T21 [primeiro trimestre de 2021] em relação ao trimestre anterior (com ajuste sazonal). Na anaìlise interanual, o
setor ainda apresenta recuo de
0,8% ante mesmo trimestre do
ano anterior. O carregamento estatistico para o ano de 2021 é de
alta de 6,2%”, diz o boletim.
Quanto a produção agriìcola
é esperado um novo recorde na
safra de graÞos em 2021, com

estimativa de alta de 4,1% em
relação a safra de 2020. Esse
desempenho resulta em 264,5
milhões de toneladas (aumento
de 10,3 milhoÞes de toneladas),
com destaque para aumento da
safra de soja e de trigo.
Entretanto, os dados mostram que a produção industrial
apresentou um recuo de 0,4% no
primeiro trimestre de 2021 em
relação ao trimestre anterior
(com ajuste sazonal).
A induìstria de transformação registrou queda de 0,6%,
enquanto a induìstria extrativa
cresceu 0,8%. Já na comparação
com o primeiro trimestre de
2020, a produção industrial
apresentou crescimento de
4,3% no trimestre, com queda
de 2,1% na indústria extrativa,
enquanto a induìstria de transformação teve alta de 5,2% e os insumos tipicos da construção civil, 15,4%.
O comércio varejista também apresentou uma diminuição
na sua recuperação em 2021,
interrompendo o forte retorno
das vendas observado no fim de
2020. No primeiro trimestre de
2021, as vendas no varejo restrito recuaram 4,3% em relação
ao trimestre anterior (com ajuste sazonal).
Por sua vez, o varejo ampliado, que inclui veiculos e materiais de construção, caiu 3,9%,
com recuo 20,0% para veiìculos
e motos, e de 3,7% para materiais de construção. Frente ao primeiro trimestre de 2020, as vendas no varejo restrito caíram

0,6%, enquanto no ampliado
cresceram 1,4%.
Inflação
O Boletim Macrofiscal de
Maio aponta, ainda, para uma
expectativa na taxa de inflação
de 5,05% ao ano. Apesar de o
valor estar acima da meta de inflação de 3,75%, ele se encontra dentro do intervalo de tolerância. Já para o próximo ano, a
projeção do IPCA a inflação oficial do país converge para o
centro da meta a partir de 2022,
que é de 3,5%. Em 2023, a meta
é de 3,25%.
Os dados mostram que o IPCA
de abril, ultimo mês divulgado, foi
de 0,31%, ficando 0,62 ponto percentual abaixo da taxa de março
(0,93%). Em 12 meses, o iìndice
acumula alta de 6,76%.
“A evolução do IPCA ao longo do ano de 2020 mostra que a
inflação acumulada em 12 meses do grupo Alimentação no
Domicilio, apos atingir um valor miìnimo de 5,1% em março
de 2020, acelerou ateì alcançar
o pico em novembro de 2020,
quando atingiu 21,1%, e fechou
o ano em 18,2%. No dado mais
recente, no acumulado em 12
meses, encontra-se em 15,55%
(abril de 2021)”, diz o boletim.
O documento destaca, ainda,
que os preços dos serviços contribuíram positivamente para a inflação acumulada em 12 meses,
uma vez que a elevada ociosidade
da economia contribui para manter
a variação do preço baixa e estaìvel
neste setor. (Agencia Brasil)

Ministro apresenta estudo para
desestatização da Ferroeste
O Ministério da Infraestrutura apresentou na terça-feira
(18) o estudo de viabilidade técnico-econômica que visa a desestatização da Estrada de Ferro
Paraná Oeste, mais conhecida
como Ferroeste.
Durante o evento, que contou com a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, e dos governadores do
Paraná, Ratinho Júnior, e do Mato
Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, também foi assinado o contrato de arrendamento do terminal portuário PAR12, localizado
no Porto de Paranaguá (PR).
Os dois estados estão entre
os que serão mais beneficiados
pelos dois empreendimentos,
uma vez que boa parte da produção agrícola do MS poderá ser
escoada pela ferrovia até o Porto de Paranaguá. No trecho em
operação da ferrovia, os produtos mais transportados são grãos,
contêineres e cimento.
A Ferroeste ligará as cidades
paranaenses de Guarapuava e
Cascavel. A expectativa é de uma
extensão da ferrovia até a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul (MS). Segundo o Ministério da Infraestrutura, são
esperados R$ 8 bilhões em investimentos
Tarcísio de Freitas defendeu
o avanço da ferrovia até Mato
Grosso do Sul , o que, segundo
ele, “ligará umbilicalmente” o

estado com o Porto de Paranaguá. “Tenho certeza de que, no
futuro, estaremos capturando
carga também no Paraguai”, disse o ministro.
O governador do MS, Reinaldo Azambuja, lembrou que a
ferrovia diminuirá o fluxo de
cargas na BR-262 que, segundo
ele, “está se deteriorando com
as 300 carretas que passam todos os dias por ali”.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, elogiou as iniciativas implementadas por Freitas,
no sentido de “tornar a Ferroeste interessante para a iniciativa
privada”. “A Ferroeste será uma
grande artéria de conexão com
o MS”, disse o governador paranaense.
Desafios
O ministro da Infraestrutura
apontou como “principal desafio” para o empreendimento ferroviário dar celeridade ao processo que culminará com o leilão da ferrovia.
“Temos alguns desafios pela
frente. Um deles é o cronograma, até que [o projeto] seja sabatinado pela sociedade, escrutinado pelos órgãos de controle, para chegarmos ao leilão”,
disse o ministro. Ele chamou
atenção para alguns cuidados
que devem ser levados em conta
para o sucesso do leilão, em especial para que não se caia “na

armadilha de termos uma demanda superestimada, o que poderia comprometer o projeto”.
Outro desafio é relativo à
descida da ferrovia na Serra do
Mar. “Uma coisa que tem de ser
muito bem avaliada é a questão
da bitola, porque hoje temos
uma ferrovia que opera na bitola
métrica. A migração da bitola
métrica para a bitola mista tem
que ser muito bem pensada. Pessoas com quem temos conversado têm falado em mudar a superestrutura para transportar
mais carga por eixo.”
Impacto sócio-econômico
O coordenador do Plano Estadual Ferroviário Luiz Henrique
Fagundes informou que a estrada Ferroeste terá impacto de R$
206 bilhões na economia brasileira, o que corresponde a 3% do
Produto Interno Bruto (PIB),
segundo informou.
Pelo menos 9 milhões de
pessoas serão beneficiadas com
o empreendimento, principalmente nos estados do Paraná,
Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. “A ferrovia terá influência direta em 427 cidades localizadas no Brasil, no Paraguai e
na Argentina.” Sendo assim, o
número aumenta para 925 municípios nos três países.
“Se a ferrovia já estivesse
funcionando, estaríamos trafegando 26 milhões de toneladas

por ano, com um potencial de 38
milhões de toneladas. E a redução média do custo logístico
seria de 28%, em uma projeção
bastante conservadora”, acrescentou.
Segundo o coordenador,
com a ferrovia em pleno funcionamento a redução de custo
será de US$ 13 por tonelada
transportada, e o tempo de trânsito entre Cascavel e o Porto de
Paranaguá reduziria de 100 horas para 20 horas.
Porto de Paranaguá
De acordo com o ministro da
Infraestrutura, a assinatura do o
contrato de arrendamento do terminal portuário PAR12, no Porto de Paranaguá, confirma a vocação inovadora que o empreendimento demonstra ao longo de
sua história.
“Esse porto tem se destacado e estado na vanguarda, com a
segunda maior movimentação do
país e tem dado excelentes respostas e movimentações recordes. Além disso, enfrentou a pandemia com muita velocidade e
diligência, conseguindo manter
suas operações. Não à toa, foi o
primeiro porto a conquistar, no
governo federal, autonomia para
a gestão”, disse Freitas ao destacar, também, a “ousadia” de ter
sido o primeiro porto a ter uma
concessão de manutenção do
canal. (Agencia Brasil)

MP da privatização da Eletrobras
será votada hoje, diz Lira
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL)
disse na terça-feira (18) que
pretende votar nesta quarta-feira, a Medida Provisória (MP)
1031/21, que trata da privatização da Eletrobras. A proposta
chegou a entrar na pauta da sessão desta terça-feira, mas Lira
disse que ainda vai aguardar a
versão final do texto do relator,
Elmar Nascimento (DEM-BA).
A MP recebeu mais de 570
emendas.
Lira justificou ainda a pressa em votar a proposta, com o
argumento de que há um acordo
com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
de encaminhar para a Casa as
MP’s editadas após o mês de fevereiro, até 30 dias antes final

do prazo de validade da proposta. A MP com a proposta de privatização da empresa, que é responsável por por 30% da energia gerada no país, foi encaminhada para a Câmara no dia 23
de fevereiro.
“Está pautada para amanhã a
votação da Medida Provisória
1031, da Eletrobras. É importante que haja um amplo debate sobre o tema. Nós temos um acordo para que, em respeito ao Senado, as MPs sejam encaminhadas para análise dos senadores,
com um prazo de 30 dias” disse
hoje Lira por meio de uma rede
social
Pela MP, a proposta de privatização da Eletrobras, será
executada na modalidade de aumento do capital social, por

meio da subscrição pública de
ações ordinárias com renúncia
do direito de subscrição pela
União. Ou seja, ate que a União
deixe de ser o acionista majoritário da empresa.
A MP diz ainda que o aumento do capital social da Eletrobras
poderá ser acompanhado de
oferta pública secundária de
ações de propriedade da União
ou de empresa por ela controlada, direta ou indiretamente.
A União se compromete a
conceder, pelo prazo de 30 anos,
de novas outorgas de concessões de geração de energia elétrica para as usinas sob titularidade ou controle, direto ou indireto, da Eletrobras.
De acordo com o governo,
esses contratos renovados não

se darão mais no regime de cotas, quando a energia elétrica
gerada é comercializada compulsoriamente a um preço fixado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com isso a
empresa poderá negociar a energia livremente no mercado regulado ou no mercado livre.
“A mudança no regime de
comercialização de energia elétrica, mesmo considerando os
riscos envolvidos, adiciona valor ao Contrato de Concessão,
jáì que a Empresa teráì flexibilidade para vender sua energia no
mercado regulado ou no mercado livre, podendo escolher os
seus clientes, a preços e prazos
definidos por ela e pelo mercado”, disse o governo na justificativa da MP. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Cientistas criam
testes de covid-19
com resultados em
tempo recorde
Pesquisadores das universidades da Flórida, nos Estados
Unidos, e Chiao Tung, em Taiwan, criaram dispositivos que
permitem detectar a infecção pelo novo coronavírus em um
segundo ou em menos de 30 minutos, conforme a técnica usada. Os estudos foram divulgados na terça-feira (18) na publicação Journal of Vacuum Science & Technology B, do Instituto Americano de Física.
Os cientistas desenvolveram um biossensor que permite detectar em um segundo biomarcadores para o vírus.
Uma equipe da Universidade de Illinois, também nos Estados
Unidos, criou um dispositivo portátil, em que muitos dos seus
componentes podem ser impressos em 3D e que permite obter
resultados precisos a partir de uma amostra de saliva em menos
de 30 minutos. O dispositivo é apresentado em artigo na revista
Nature Communications.
O biossensor, semelhante ao usado para detectar glicose no
sangue, permite identificar proteínas do novo coronavírus SARSCoV-2 por meio de um detector de biomarcadores — semelhante na forma às tiras de papel utilizadas nos testes de níveis de
glicose — com um pequeno canal onde são colocados os fluidos a serem analisados.
Dentro desse ‘microcanal‘, os fluidos entram em contato com
eletrodos, um dos quais é revestido a ouro, onde são quimicamente fixadas amostras de anticorpos específicos para o SARSCoV-2.
No processo de análise, um sinal elétrico é enviado de um
painel de controle por meio do eletrodo com as amostras de
anticorpos para um segundo elétrodo, sem anticorpos.
Esse sinal volta depois ao painel de controle, onde é amplificado por um transístor e convertido num determinado número indicador do diferencial entre o eletrodo com anticorpos e o
eletrodo sem anticorpos - que representa uma posição numa escala de concentração de proteínas virais presentes na amostra
em análise.
Os biossensores são descartáveis, mas as outras partes do
dispositivo são reutilizáveis, permitindo reduzir os custos do
teste, adaptável a outras doenças.
A equipe de cientistas de Illinois criou ainda um dispositivo
portátil para detectar marcadores genéticos do novo coronavírus
a partir de amostras de saliva. Em 104 amostras de saliva, o equipamento confirmou 28 das 30 amostras positivas para o SARSCoV-2 e 73 das 74 negativas.
O dispositivo foi igualmente testado em amostras com ou
sem os vírus da gripe, o SARS-CoV-2 e três outros coronavírus
humanos, tendo identificado com rigor as amostras contendo o
SARS-CoV-2, independentemente da presença de outros vírus.
O processo é baseado na criação de enzimas codificadas com
informação sobre o código genético dos vírus analisados, que
lhes permite sinalizar genes virais específicos.
A ação da enzima consiste em “cortar” os genes-alvo. No processo de análise, as amostras são tratadas com químicos que produzem fluorescência quando os genes são “cortados”. Quando as
enzimas atuam sobre os genes-alvo, a fluorescência resultante
sinaliza o teste positivo.
O equipamento consegue detectar vários genes por amostra,
o que o torna mais preciso do que os testes de um único gene,
que podem conduzir a resultados incorretos ou inconclusivos.
Outra vantagem é que utiliza saliva, que é mais fácil de colher.
Os cientistas admitem que a tecnologia utilizada pode ser útil para
detectar marcadores genéticos de determinados cânceres na saliva.
O novo coronavírus foi detectado no final de 2019, em Wuhan,
uma cidade do centro da China, e disseminou-se rapidamente pelo
mundo.
A covid-19, que se tornou uma pandemia há mais de um ano,
provocou, pelo menos, 3,391 milhões de mortes no mundo, resultantes de mais de 163,5 milhões de casos de infeção, segundo balanço da AFP. (Agencia BrasiL)

Conflito entre Hamas e Israel
tem sinais de redução após
apelos de paz
Os combates na fronteira entre Israel e o grupo palestino
Hamas pareceram diminuir um pouco na terça-feira (18), sem
mortes registradas em Gaza pela primeira vez desde o início das
hostilidades, em 10 de maio, e menos ataques com foguetes palestinos de longo alcance.
Um apelo do presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, nessa segunda-feira, em apoio a um cessar-fogo, pareceu
passar despercebido. Israel disse que continuará, por enquanto,
com uma ofensiva para destruir a capacidade das facções armadas do Hamas e da Jihad Islâmica, acrescentando que os ataques
com foguetes continuam.
Os EUA e outras potências mundiais têm pressionado pelo
fim da escalada mais violenta do conflito em anos, na qual autoridades de Gaza afirmam que 212 palestinos, incluindo 61 crianças e 36 mulheres, foram mortos.
Na terça-feira, não houve nenhuma notícia imediata de baixas israelenses. Dez pessoas foram mortas em Israel, incluindo
duas crianças, em ataques anteriores de foguetes ou mísseis palestinos.
Em sinal de uma possível disseminação da violência para outras partes, os militares israelenses disseram que suas tropas
mataram um palestino que tentou atacá-los com uma arma e explosivos improvisados na Cisjordânia ocupada e que derrubaram
um drone perto da fronteira com a Jordânia.
Greves gerais foram realizadas nesta terça-feira em Jerusalém Oriental, cidades árabes dentro de Israel e na Cisjordânia
ocupada por Israel, com postagens nas redes sociais exibindo
uma bandeira palestina e pedindo solidariedade “do mar ao rio”.
O Hamas começou seu ataque com foguetes na segunda-feira passada, após semanas de tensão sobre um processo judicial
para despejar várias famílias palestinas em Jerusalém Oriental e
em retaliação aos confrontos da polícia israelense com os palestinos perto da Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã, durante o período do muçulmano sagrado do Ramadã. (Agencia Brasil)
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Terceiro setor precisa ser
fortalecido, diz Ministra Damares
Bolsonaro participa
de lançamento do
Programa Gigantes
do Asfalto
O governo federal lançou
na tarde da terça-feira (18) o
Programa Gigantes do Asfalto,
voltado para o setor de transporte de cargas. Entre as facilidades estão a oferta de linhas
de crédito especiais para a categoria adquirir caminhões ou
fazer manutenções, previsibilidade no preço do óleo diesel e
mais agilidade na vacinação
dos caminhoneiros contra a
covid-19.

Participaram do lançamento o presidente da República,
Jair Bolsonaro, o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas e o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães.
Os principais eixos do programa serão a infraestrutura,
regulamentação de serviços,
incentivos e qualidade de vida,
que serão coordenados de maneira interministerial. (Agencia
Brasil)

Ministério da Saúde
autoriza 212 leitos de
suporte ventilatório
O Ministério da Saúde autorizou mais 212 leitos de suporte ventilatório pulmonar para 13
Unidades da Federação. Serão
investidos R$ 3 milhões no custeio parcial dessas estruturas,
que ocorrem por meio de pagamentos mensais.
Os leitos foram autorizados
para o Distrito Federal e para os
estados do Amazonas, Bahia,
Ceará, Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Paraíba, Paraná, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Santa
Catarina e São Paulo.
Leitos de suporte ventilatório são aqueles utilizados em
pacientes que ainda não evoluí-

ram para um quadro grave, que
demande a transferência para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Os leitos foram autorizados
para diferentes modalidades de
unidades de saúde como hospitais de grande e pequeno portes,
pronto-socorro e Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs).
Até o momento, foram autorizados 3,3 mil leitos de suporte
ventilatório pulmonar. Com a nova
modalidade de apoio financeiro
dada pelo Ministério da Saúde, o
governo federal arca com parte
das despesas, com pagamentos
mensais. (Agencia Brasil)

Aulas com presença
intercalada elevam
risco de contagio
da Covid-19
A volta às aulas com presença intercalada de estudantes eleva em até 270% o risco de contágio pelo novo coronavírus nas
escolas, considerando 80 dias de
funcionamento. A análise foi feita usando modelos matemáticos
em escolas do município alagoano de Maragogi, que tem 33 mil
habitantes. Por outro lado, um
cenário que simula imunização
de profissionais, testagem, monitoramento e fechamentos intermitentes mostrou queda da
alta de contágio para 18%.
Os pesquisadores fazem parte do projeto ModCovid19,
apoiado pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), da Universidade de São Paulo (USP) e selecionado pelo Instituto Serrapilheira em uma chamada de projetos emergenciais para anaìlise da crise sanitaìria da covid19. O estudo foi coordenado por
Claudio Struchiner, da Fundação
Getulio Vargas (FGV) eda Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Tiago Pereira, da
USP São Carlos.
“Se tem uma criança infectada, como as escolas tendem a
ser ambientes fechados, há muita
dispersão do vírus ali”, diz Tiago Pereira. O pesquisador explica que o protocolo, feito em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), deve ser
implementado em Maragogi com
o envolvimento da prefeitura.
Para chegar aos resultados, a pesquisa usou dados demograìficos,
socioeconômicos e epidemioloìgicos de Maragogi e definiu
quatro cenários possíveis.
O primeiro cenário é o das
escolas fechadas e o segundo, o
da reabertura, com turmas e horários reduzidos (turno de duas

horas, turmas separadas em dois
grupos e aulas presenciais em
dias intercalados). No terceiro,
haveria reabertura reduzida, com
funcionaìrios imunizados, mas
mantendo as condições do segundo cenário.
No quarto cenário, a reabertura seria reduzida, com monitoramentos e fechamentos temporaìrios: turno de duas horas,
turmas separadas em dois grupos, com aulas presenciais em
dias intercalados. Além disso, os
estudantes seriam testados e isolados (14 dias), quando sintomaìticos, ou quando familiar for
confirmado positivo. Se o estudante for confirmado positivo,
todo o grupo eì suspenso por 14
dias e, se mais de um grupo apresentar alunos com resultado positivo, a escola eì fechada por
sete dias.
O quarto protocolo foi o que
se mostrou mais seguro, com
aumento de 18% de casos na
comunidade escolar e de 3% na
cidade como um todo. “O custo
da testagem é relativamente alto
– cada teste de antígeno custa
em torno de R$ 25 –, porém, o
custo de três vezes mais crianças infectadas, não só crianças,
mas pais infectados, é muito
maior. O teste, na verdade, é barato”, afirma o pesquisador.
Pereira destaca que a imunização entre os profissionais também se mostrou efetiva. “Imunizar os funcionários diminui pela
metade a infecção. É muito bom,
mas não é suficiente para conter com respeito à escola fechada”, acrescenta.
De acordo com a pesquisa,
no terceiro cenário, o contaìgio
pode aumentar em 178% o risco de covid-19 na população escolar. (Agencia Brasil)

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu, na terça-feira (18), o fortalecimento de organizações não governamentais
(ONGs) que atuam para proteger
crianças e adolescentes.
“As instituições do terceiro
setor que fazem um trabalho sério lá na ponta precisam ser fortalecidas”, disse a ministra ao
participar, esta manhã, em Vitória (ES), de um ato em alusão ao
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.
Realizado para sensibilizar a
população sobre a importância
de toda a sociedade proteger
as crianças e adolescentes, o
evento ocorreu em um lugar
simbólico: o Viaduto Aracelli
Cabreira Crespo, na Avenida
Dante Michelini.
Araceli tinha 8 anos quando
desapareceu, em 18 de maio de
1973. Seu corpo foi encontrado

dias depois, desfigurado, em um
matagal. Segundo a Polícia Civil, a menina tinha sido raptada,
drogada, estuprada, morta e carbonizada. Até hoje, o crime continua envolto em mistério, mas
se tornou um dos mais emblemáticos casos de violência
contra crianças no país. Já a
avenida foi batizada em homenagem a um antepassado de
dois dos principais suspeitos
pela morte de Aracelli, Dante
de Barros Michelini, o Dantinho, e seu pai, Dante de Brito
Michelini. Ambos sempre negaram as acusações.
“Este viaduto, para nós, é
muito significativo. O Brasil
inteiro, hoje, está falando de
Aracelli, pois o 18 de maio
significa justiça não só por
Aracelli, mas por todas as crianças vitimadas, assassinadas,
violentadas”, declarou a ministra ao dizer que os números relativos à violência infantil, no

Brasil, são “assustadores”.
Denúncias
Segundo o Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos, entre 1º de janeiro e 12
de maio deste ano, o Disque 100
recebeu mais de 6 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes de todo o
país. Além disso, estima-se que,
no país, a cada 20 minutos uma
criança ou adolescente seja alvo
de abusos sexuais.
De acordo com Damares, os
dados mais recentes podem não
representar a real dimensão do
problema, pois a pandemia da
covid-19 pode ter interferido nas
denúncias.
“Quem mais denuncia a violência contra crianças é a escola, a creche. Com a suspensão
das aulas presenciais. Houve
uma diminuição das denúncias.
Agora, estamos preocupados
com a pós-pandemia. Que crian-

ças vamos receber nas escolas e
creches? O que aconteceu que
ficou no silêncio, dentro de casa?
Estamos esperando este olhar
dos educadores e cuidadores
para identificar o tamanho desta
violência na pandemia”, comentou a ministra.
Mais recursos
Ao fim do ato que reuniu o
prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, secretários, parlamentares
e representantes de organizações
sociais, Damares defendeu a necessidade de mais recursos para
as ações voltadas à proteção de
crianças e adolescentes.
“Este número de parlamentares que estão aqui é para termos cada vez mais recursos
para programas e projetos”,
acrescentou a ministra ao destacar a intenção de capacitar líderes religiosos e gestores públicos para lidar com o tema.
(Agencia Brasil)

Abuso sexual infantil: como
identificar, prevenir e combater
Há exatos 48 anos, a pequena Araceli desapareceu em Vitória, no Espírito Santo. Só foi
encontrada seis dias depois. Espancada, estuprada, drogada e
morta. Seu corpo foi desfigurado com ácido. Os suspeitos foram absolvidos e o crime, arquivado. A data do assassinato ficou
marcada e, no ano 2000, foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado na terça-feira (18).
O assassinato brutal de Araceli é apenas a faceta de um crime que acontece diariamente
dentro dos lares. Nem todos terão esses requintes de crueldade e nem todos serão cometidos
por psicopatas ou pessoas fora
da lei. A maioria deles vai ocorrer com quem já tem a confiança da criança. “Infelizmente o
pedófilo, o abusador, ele está
dentro de casa ou frequenta a
casa ou faz parte do núcleo familiar em que aquele menor convive”, afirma Raquel de Andrade, presidente do Instituto Infância Protegida, organização não
governamental (ONG) do Espírito Santo que dá amparo jurídico e psicológico a crianças, adolescentes e adultos vítimas de
violência sexual.
Foi exatamente o que aconteceu com M.C, hoje com 31
anos. “Não sei ao certo em qual
idade começaram os abusos, tenho alguns flashes de cenas aos
8 ou 9 anos. Um amigo do meu
pai, devia ter seus 60 anos, alcoólatra e fumante (digo isso
porque o cheiro dele não esqueço) me pegava em um canto, em
churrascos nos finais de semana, onde todos os adultos estavam, sem condições de zelar
pelo bem-estar das crianças. Fazia isso comigo e com a minha
irmã ao mesmo tempo”, lembra.
Infelizmente, esse não foi o único episódio de abuso pelo qual
ela passou: “Pouco tempo depois, um professor particular me
dava aulas de violão em casa. Eu
com 11, ele com 35. Ele me disse, depois de uma aula, que eu
era muito bonita, que tinha um
estilo legal e me pediu um beijo”, relata.
Os abusos deixaram marcas.
“Aos 11, eu me cortava e pensava bastante em suicídio”. Mesmo assim, seu pai não acreditou.
Obrigou M.C. a conviver com o
amigo abusador até que ele morresse. “Me levou ao velório, inclusive.”
Aos 13, mais uma vez, M.C.
foi vítima de quem mais confiava. Dessa vez, uma amiga, com
25 anos, que a convidou para pas-

sar a semana em sua cidade.
“Quando cheguei, ela me mostrou vídeos pornôs e prostitutas
na rua, me explicou o que era
sexo porque eu ainda não sabia
bem. Me oferecia bebidas e drogas, fazia com que eu me sentisse descolada e importante. Tive
relações com o seu irmão, foi a
minha primeira vez. Chorei assim que acabou.”, lembra. Depois disso, a amiga a convenceu
a manter relações com outras
pessoas. Mesmo traumatizada,
M.C. acreditava que tinha se tornado adulta e experiente. Só anos
depois, percebeu que havia sido
aliciada. “Sinto que um pedaço
de mim, que me trazia inocência e vivacidade, foi roubado antes que eu tivesse consciência
dele”, lamenta.
A presidente do Instituto Infância Protegida vai além quando diz que não existe perfil de
abusador: embora a maioria
seja do sexo masculino, mulheres também abusam, como
babás, funcionárias de creche,
mães, avós. “Um caso em especial que estamos cuidando é o de
uma que mãe precisava trabalhar
e deixou a criança com a avó. A
avó estava abusando da criança”,
conta.
Para se ter uma ideia do volume de abusos, de 2011 ao primeiro semestre de 2019, foram
registradas mais de 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por
meio do serviço Disque 100.
Como perceber
De acordo com Elaine Amazonas, assistente social e gerente de projetos na Bahia da ONG
Plan International, que promove
os direitos das crianças, identificar os sinais de um abuso não
é fácil pois, na grande maioria
das vezes, o abusador não deixa
sinais físicos. Segundo ela, é
preciso estar atento às mudanças repentinas de comportamento: “Muitas vezes a criança se
apresenta mais irritadiça, apresenta ansiedade, dores no corpo,
na cabeça, bar riga, sem uma explicação mais lógica. Apresenta
alterações gastrointestinais. Raiva, rebeldia. Muitas crianças ficam mais introspectivas, não querem conversar, têm pesadelos
constantes voltam a fazer xixi na
cama, chupar dedos”, enumera.
Raquel Andrade acredita que
importantes formas de prevenção são a cumplicidade e o diálogo constante com os filhos:
“Que os pais se esqueçam um
pouco deles e se doem mais aos

filhos. Tem pai que acha que é
perder tempo sentar junto com
o filho. Não é perder tempo, é
qualidade de vida, é salvar o seu
filho, é salvar a sua filha. Então
senta, conversa, mostra os perigos que eles estão correndo.
Quem sabe isso seja uma forma
de evitar um mal pior”, diz. Ela
orienta que, durante essas conversas, os pais expliquem às crianças que não é qualquer pessoa
que pode tocar nelas, que não
devem conversar com estranhos
nem mesmo pela internet.
A presidente do Instituto Infância Protegida lembra que
hoje já existem aplicativos
para computadores e dispositivos móveis que podem rastrear tudo que a criança vê e
com quem ela conversa: “Os
pedófilos muitas vezes se escondem atrás da tela de um
computador, de um celular, de
um tablet achando que internet
é terra de ninguém. Então, a prevenção é muito importante”.
Cartilha
A Secretaria Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente do governo federal atualizou a cartilha com informações
sobre abuso sexual. Nela constam informações como os conceitos de abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, mitos e verdades sobre esses crimes, métodos do agressor e perfil das vítimas. “O conhecimento sobre a rede de proteção dos menores de idade também é muito importante para
estabelecer o vínculo entre o
Estado e a sociedade para o enfrentamento dos casos.”, diz o
secretário nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente,
Maurício Cunha.
A iniciativa é uma das ações
do Maio Laranja, criado exatamente para incentivar a realização de atividades que possam
conscientizar, prevenir, orientar
e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes durante todo o mês de
maio. Como parte das ações programadas, na segunda-feira (17)
o governo lançou o Programa
Nacional de Enfrentamento à
Violência Contra Crianças e
Adolescentes.
Tanto o Instituto Infância Protegida quanto a ONG Plan International estão com uma série de
lives com profissionais para esclarecer os principais temas referentes ao abuso infantil.
Ajuda
O governo federal disponibiliza diversos canais para atendi-

mento às vítimas do abuso infantil. Entre eles está a Ouvidoria
Nacional dos Direitos Humanos,
que funciona por meio do serviço Disque 100 e que conta agora com números no WhatsApp e
Telegram (basta apenas digitar
Direitoshumanosbrasilbot no
aplicativo). “São aplicativos
onde se pode passar áudios, fotos e vídeos. A vítima pode gravar os abusos e passar por esses
canais. É uma forma de denunciar e inibir a ocorrência de mais
casos.”, afirma Maurício Cunha.
Outra forma de denunciar é
buscar o conselho tutelar. Eduardo Rezende de Carvalho, conselheiro tutelar no Distrito Federal há cinco anos, conta como
funciona o trâmite dessas denúncias. “A partir do registro, levamos ao conhecimento da autoridade policial para fazer o corpo de delito, depois identificamos o possível agressor, solicitamos ao Judiciário o afastamento como medida de proteção,
caso se configure o fato, e encaminhamos ao programa de
atendimento às vítimas”.
Segundo o secretário, o Brasil dispõe de uma rede de proteção preparada e capaz de lidar
com diversos graus de abusos e
exploração sexual de meninos e
meninas. “Desde o ano passado,
672 conselhos tutelares já receberam veículos zero quilômetro
e equipamentos para a melhoria
da infraestrutura no atendimento a crianças e adolescentes de
todo o país. Os kits foram entregues pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) nas cinco
regiões do país. O conjunto de
equipamentos inclui, além dos
automóveis, computadores, refrigerador, bebedouro, smart TV,
ar condicionado portátil, cadeirinha para automóvel e impressora”, afirma.
De acordo com a gerente de
Projetos da Plan International,
toda criança e todo adolescente
que sofreram violência sexual
precisam receber um acompanhamento psicológico para ajudá-los a entender e ressignificar
o que aconteceu. “A gente precisa lembrar o tempo todo que a
vítima não é a culpada”, diz. Segundo ela, cada criança vai reagir de uma forma. Algumas terão o poder de se refazer, conseguindo deixar o trauma para
trás, e outras vão apresentar problemas psiquiátricos, psicológicos, terão dificuldades em suas
relações interpessoais. “Nenhuma criança ou adolescente passa por isso incólume”, diz.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Ernesto Araújo diz que OMS tem
problemas “de gestão e transparência”
Em depoimento à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia do Senado, na terçafeira (18), o ex-chanceler ErnestoAraújo afirmou que partiu dele
a orientação para que o governo brasileiro tivesse sido o único a apoiar declarações do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Na ocasião, uma resolução debatida por um dos comitês da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU) reconhecia a importância
do organismo no combate à
emergência sanitária global do
novo coronavírus. Em uma contraproposta, os Estados Unidos,
que haviam rompido com a OMS,

queriam retirar essa parte do documento.
Araújo acrescentou que o
fundamento diplomático para a
decisão foi a necessidade de que
um organismo internacional da
importância da OMS tivesse
“transparência e eficiência nas
suas decisões”. “ A OMS – isto
está documentado –, em vários
momentos, voltou atrás em orientações, em percepções, em diferentes recomendações a respeito da pandemia, e nós achamos
que isso precisaria ser avaliado e
que não se deveria simplesmente colocar um pano em cima disso, e essa frase poderia levar a
isso”, explicou.
Outro ponto destacado pelo
ex-chanceler Araújo aos senado-

res foi que não só o Brasil, mas
outros países têm defendido uma
reforma na OMS. O diplomata
entende que a pandemia é “o
maior teste” pelo qual a organização já passou e que, embora
não haja “má-fé” na instituição,
ela tem problemas de “gestão e
transparência”.
À CPI, Araújo afirmou que,
enquanto esteve à frente do Itamaraty, não se envolveu nas negociações para a compra da vacina CoronaVac, desenvolvida
pelo laboratório chinês Sinovac.
Segundo o diplomata, o imunizante está sendo importado pelo
Butantan, do governo de São
Paulo, por isso, avaliou, as tratativas deveriam ser feitas diretamente entre o Instituto e os for-

necedores chineses. “Pelo menos durante a minha gestão foi
assim”, afirmou.
O ex-ministro acrescentou
que a China também é o país onde
se produzem os insumos que o
Brasil importa para a produção da
vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com
a AstraZeneca e com Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). “A China já nos informou, suas autoridades já informaram publicamente que o Brasil é o país que mais
recebeu insumos e vacinas produzidos pela China.”
Perguntado pelo senador
Eduardo Girão (Podemos-CE) sobre o papel que teve na compra de
vacinas, Araújo afirmou que a China liberou insumos devido à sua

intermediação. “Pessoalmente, eu
me dirigi, no caso, por carta, porque era o melhor meio, ao chanceler chinês, e acho que essa carta
terá contribuído para a liberação
desses insumos. No total, acho que
os insumos para a AstraZeneca
que foram liberados pela China durante a minha gestão correspondem a mais ou menos uns 33 milhões de doses”, declarou.
Araújo disse ter sido também
responsável pela liberação de 4
milhões de doses de vacinas que
vieram prontas da Índia. “Com a
Índia, muito diretamente, os 4 milhões de doses de vacinas que
vieram prontas da Índia tiveram
uma contribuição grande da minha interlocução pessoal com o
chanceler indiano.”

Araújo disse que tinha conhecimento da carta enviada ao
governo brasileiro em setembro do
ano passado pela farmacêutica Pfizer, com proposta de venda de vacinas ao Ministério da Saúde, que
ficou sem resposta por parte do
Brasil. Segundo Ernesto Araújo,
“talvez” no dia 14 de setembro,
dois dias após o envio da correspondência, foi informado sobre o
documento pelo embaixador do
Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, uma das autoridades
que receberam a carta. Segundo
ele, por meio de um telegrama, Foster falou da carta e disse que ela já
era de conhecimento direto do Ministério da Saúde, a quem caberia a
“centralização da estratégia de vacinação”. (Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Cyrela Violeta Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 14.131.955/0001-92 - NIRE 35.225.706.660
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 22.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 22.000.000
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando o Capital Social de R$ 22.301.874,00 para R$ 301.874,00. 2. Autorizar os administradores a assinar
e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Mesa: Celso Antonio Alves - Presidente; Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócio: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Celso Antonio Alves - Sigrid Amantino Barcelos.

Cyrela Pompeia Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 08.504.527/0001-65 - NIRE 35.221.113.532
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença.
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 5.400.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto
social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 5.400.000 quotas, com valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando o Capital Social
de R$ 11.984.439,00 para R$ 6.584.439,00. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações por Celso Antonio Alves - Administrador e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Cyrela Imobiliária Ltda.
CNPJ 02.509.259/0001-98 - NIRE 35215504568
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: A redução do capital social em R$ 3.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.000.000 de quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, o capital social passa de R$ 24.175.404,00 para R$ 21.175.404,00. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar
todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócio: Cyrela Brazil Realty
S.A. Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores

Living Caritá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 17.610.238/0001-31 - NIRE 35227296264
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas. (i) Redução do capital social em R$ 6.000.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 6.000.000 de
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S/A, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O capital social passa de R$ 6.353.822,00 para R$ 353.822,00; (ii) Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S/A. Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

Cyrela RJZ Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 04.066.851/0001-98 - NIRE 35229708560
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Felipe Russo de
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas. (i) Redução do capital social em R$ 960.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de
960.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 575.040 quotas de propriedade da sócia Cyrela
Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações; 240.960 quotas de propriedade da sócia Cyrela Imobiliária Ltda.; e 144.000 quotas de propriedade da sócia Cyrela Somerset de Investimentos Imobiliários
Ltda., as quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O
capital social passa de R$ 12.813.641,00 para R$ 11.853.641,00; (ii) Autorizar os administradores a assinar todos
os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócios: Cyrela Brazil Realty
S.A. Empreendimentos e Participações, Cyrela Imobiliária Ltda., Cyrela Somerset de Investimentos
Imobiliários Ltda. todos por Miguel Maia Mickelberg, Felipe Russo de Almeida Cunha.
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Engelote Incorporações e Urbanismo S/A - CNPJ: 18.355.942/0001-58
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Engelote Incorporações & Urbanismo S.A., submete a apreciação de V.Sas., as demonstrações ﬁnanceiras e respectivas notas
explicativas relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020. Em conformidade com o inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, os Diretores da Companhia declaram que discutiram, revisaram
e concordaram com as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo, 30 de abril de 2021.
A Administração
Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
ATIVO
Nota Explicativa
2020 2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota Explicativa
2020 2019
2020 2019
Circulante
Circulante
1.304 1.224
Caixa e equivalentes de caixa
3
1.811 1.434 Fornecedores
3
3 Receita operacional líquida
Custo
dos
produtos
vendidos
6
580 542
Clientes
4
1.072 877 Empréstimos e ﬁnanciamentos
1.304 1.224
Tributos a compensar
7
4 Tributos a pagar
11
10 Lucro bruto
(95)
386
- Despesas/receitas operacionais
Empréstimos e ﬁnanciamentos
471
* Dividendos a pagar
Adiantamentos
5
544 654 Outras contas a pagar
35 Vendas
Gerais
e
administrativas
(101)
981 590
Total do ativo circulante
3.904 2.969 Total do passivo circulante
Outras despesas
Não Circulante
Não Circulante
(95) (101)
Empréstimos e ﬁnanciamentos
289
35
Realizável a longo prazo
57 405 Resultado antes do resultado ﬁnanceiro e
Clientes
4
3.368 4.492 Receita diferida
1.208 1.123
Empréstimos e ﬁnanciamentos
289
- Tributos Diferidos
7
342 754 dos tributos
Resultado ﬁnanceiro
3.657 4.492 Outras contas a pagar
(12)
25
Imobilizado líquido
- Total do passivo não circulante
688 1.194 Receitas ﬁnanceiras
- (17)
1.669 1.784 Despesas ﬁnanceiras
Total do ativo não circulante
3.657 4.492 Total do passivo
(12)
8
Patrimônio líquido
1.196 1.131
Capital social
8
2.659 2.659 Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(9)
Reservas de lucros
9
2.037 3.018 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
1.196 1.122
Demonstração do Resultado
1.196
- Lucro (prejuízo) líquido do exercício
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
ﬁ
nanceiras
Total do patrimônio líquido
5.893 5.677
Total do Ativo
7.561 7.461 Total do passivo e patrimônio líquido
7.561 7.461 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras
Reser- Lucro PatriDemonstração do Fluxo de Caixa Indireto para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Capital vas de
do mônio
2020 2019
2020 2019
Social Lucros Exercício Líquido
Aumento (redução) tributos a pagar
(3)
1 Saldos em 31 de Dezembro de 2019 2.659 3.018
Caixa líquido de atividades operacionais
1.196 1.330
- 5.677
Aumento (redução) de imposto de renda
Caixa gerado nas operações
551
Aumento do Capital Social
e da contribuição social diferidos
(41)
(67) Redução do Capital Social
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
1.196 1.122
Caixa líquido de atividades de ﬁnanciamentos
(400) (759) Redução da reserva legal
Ajuste por:
Empréstimos e ﬁnanciamentos
84
(43) Dividendos
Ajuste a Valor Presente
- (571)
- (981)
(981)
Dividendos a pagar
386 (716) Lucro líquido do exercício de 2020
Variações nos ativos e passivos
(420)
779
- 1.196 1.196
Antecipação de lucros
111
- Transferência para Reserva de Lucros
(Aumento) redução de contas a receber de clientes
(341) 1.418
Aumento (Redução) da Reserva Legal
(981)
- Saldos em 31 de Dezembro de 2020 2.659 2.037 1.196 5.893
(Aumento) redução de adiantamentos
376
571 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
(Aumento) redução de tributos a compensar
(3) Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
1.435
863
Aumento (redução) de fornecedores
(3) No início do exercício
1.811 1.434 após acordo entre os acionistas, a carteira ﬁnanceira foi dividida,
Aumento (redução) de contas a pagar e provisões
(35) (594) No ﬁm do exercício
376
571 ﬁcando a Terrasol Comercial com a carteira securitizada, e a
Aumento (redução) de receita e custo diferido
27 Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Companhia Melhoramentos com a carteira não securitizada,
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
distribuindo os lucros normalmente pra a Companhia Melhoramentos,
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
a Terrasol Comercial irá abater da sua distribuição de lucros o saldo
1 - Contexto Operacional: A ENGELOTE é uma sociedade anônima a receber de clientes: As contas a receber de clientes da conta antecipação de lucros dentro do grupo adiantamentos, até
de capital fechado, cujo objeto social tem o propósito especíﬁco de correspondem às parcelas mensais, vencidas e a vencer, referentes que o saldo seja zerado e volte a distribuir normalmente. 6 empreendimento imobiliário, a compra, venda, locação de imóveis aos instrumentos particulares de compromisso de venda e compra de Empréstimos a pagar: Para a antecipação de lucros foram
próprios, construção de imóveis destinados à venda e loteamento de terrenos, celebrados pela Engelote com os promitentes compradores. securitizados em agosto de 2018 parte da carteira de clientes criando
imóveis próprios ou de terceiros, bem como a participação em outras 3 - Caixa e equivalentes de caixa: o valor de R$ 1.811 é mantido assim uma dívida. 7 - Tributos diferidos: referem-se aos tributos
sociedades comerciais ou civis, com sede na cidade de São Paulo/SP. com a ﬁnalidade de atender aos compromissos de caixa de curto provisionados conforme o reconhecimento de receita da atividade
2 - Base de preparação das Demonstrações Financeiras: As prazo, e não para investimento ou outros ﬁns. 4 - Clientes: o valor de imobiliária aplicando CPC 17. 8 - Capital social: O valor de R$ 2.659
demonstrações ﬁnanceiras da empresa foram elaboradas de acordo R$ 4.440 é proveniente das vendas de lotes. E não foi constituída a está representado por 2.659 ações ordinárias nominais e sem valor
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) e as provisão para devedores duvidosos devido à administração da nominal, de acordo com as regras estabelecidas no Estatuto Social. A
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), compreendendo os empresa entender que não existem perdas signiﬁcativas no processo redução do capital social foi acordada entre os sócios. 9 - Reservas
pronunciamentos, interpretações e orientações do OCPC 01 (R-1) dos recebíveis na comercialização dos loteamentos. 5 - de lucros: É composta pela Reserva Legal (R$ 532), Reserva de
Entidades de Incorporação Imobiliárias emitidas pelo Comitê de Adiantamentos: Em setembro de 2018 foi efetuada uma Lucros a Realizar (R$ 1.506). 9.1 - Reserva legal: Conforme Ata de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) em vigor para o exercício a se antecipação de lucros desproporcional para a empresa Terrasol Assembleia Geral realizada em 30/11/2020, a reserva de Capital no
encerrar em 31 de dezembro de 2019. 2.1 - Principais práticas Comercial Construtora Ltda, no qual os lucros futuros após valor de (R$ 532) passa a ser integralmente de direito da acionista
contábeis adotadas: (a) Caixa e equivalentes de caixa: São securitização seriam distribuídos unicamente a Companhia Companhia Melhoramentos após acordo de acionistas no qual
representados por disponibilidades e aplicações ﬁnanceiras com Melhoramentos até se igualarem as distribuições na proporção 60% deliberou sobre a venda em participação de lotes no qual a
prazos de vencimentos originais de até 90 (noventa) dias. (b) Contas à Companhia Melhoramentos e 40% à Terrasol Comercial, em 2020, Companhia Melhoramentos detinha 60% do valor.
Eufrásio Humberto Domingues - Presidente
Camila Beatriz Alves Domingues - Diretora Administrativa
Fabiano Rodrigues Seixas - Contador - CRC: 1SP 191673/O-3
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Barão Miracema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda

CNPJ 09.121.458/0001-73 - NIRE 35.221.821.651
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações Aprovadas: A redução do capital social em R$ 745.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 745.000 quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda com anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. Passando o Capital Social de R$1.372.015,00 para R$ 627.015,00, dividido em 627.015 quotas. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. Sao Paulo, 10.05.2021.
Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambas por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

Living Provance Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 17.579.201/0001-98 - NIRE 35.227.264.958
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.05.2021, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Celso Antonio Alves. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 19.100.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 19.100.000 quotas, com valor nominal de R$
1,00 cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S/A, a qual receberá em moeda corrente do
país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando o Capital Social de R$ 65.959.201,00 para R$
46.859.201,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento:
Nada mais. Sao Paulo,10.05.2021. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente; Celso Antonio Alves - Secretário. Sócia:
Living Empreendimentos Imobiliários S/A - Miguel Maia Mickelberg - Celso Antonio Alves.

Cyrela Recife Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 09.451.853/0001-14 - NIRE 35222194021
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olímpia, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações Aprovadas: A redução do capital social em R$ 66.850.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 66.850.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo.
Dessa forma, o capital social passa de R$ 344.470.951,00 para R$ 277.620.951,00. Autorizar os administradores a
assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócio: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS-SP
EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES (artigo 7°, § 2°, da Lei n° 11.101/2005) com prazo de 10 (dez) dias úteis para impugnação contra a Relação de Credores (artigo 8º, da Lei n°
11.101/2005), expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial de TINTAS SIX COLLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP e TINTAS REAL COMPANY INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - PROCESSO Nº 1019085-98.2019.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, na forma da Lei, etc., Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por parte de LASPRO CONSULTORES LTDA
representada pelo DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP n° 98.628, nomeada Administradora Judicial de TINTAS SIX COLLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP e
TINTAS REAL COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA (processo nº 1019085-98.2019.8.26.0224), foi requerida a publicação desta relação de credores, para informar
ao Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, que os mesmos terão acesso aos documentos que f undamentaram a elaboração da relação abaixo, no
endereço: Rua Major Quedinho, nº 111, 18º andar, Consolação, CEP 01050-030, São Paulo/SP, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00min às 18h00min, com prévio agendamento pelo
e-mail grupotintasreal@laspro.com.br, podendo no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação da referida relação (arti go 7º, § 2º da Lei 11.101/05), apresentar Impugnação de
Crédito ao MM. Juiz de Direito (artigo 8º, da Lei 11.101/2005). Guarulhos, __ de abril de 2020.TINTAS SIX COLLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP - RELAÇÃO DE CREDORES.
CLASSE I ? TITULARES DE CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO OU DECORRENTES DE ACIDENTES DO TRABALHO E EQUIPARADOS - NOME DO
CREDOR E VALOR FINAL APURADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL: ALAN MONTEIRO MOURA - R$ 27.000,00; BISCALDI BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$
17.955,66; BRUNO CAMPOS LEMES - R$ 45.700,00; DARCI DE OLIVEIRA - R$ 25.842,25; DIEGO ALLAN DOS SANTOS - R$ 35.000,00; FILIPE DE ANDRADE REYES MOLINA - R$
75.000,00; GLAUCO DE AZEVEDO GONÇALVES - R$ 5.000,00; HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA - R$ 10.490,39; RICARDO LUCIANO GOMES - R$ 15.779,47; RICARDO LUIS
GONZAGA - R$ 49.758,08; WESLLEY AUGUSTO DA SILVA VIDES - R$ 17.465,27. CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS, COM PRIVILÉGIO ESPECIAL, COM PRIVILÉGIO
GERAL OU SUBORDINADO EM REAIS (R$): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - R$ 389,28; BANCO SANTANDER - R$ 172.987,58; BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA
- R$ 20.584,32; BISCALDI BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ - ; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R$ 70.524,79; COREMAL S.A - R$ 2.276,12; FEDERAÇÃO TRAB IND QUI
FARMA EST SP - R$ 373,66; GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVÊNIOS LTDA - R$ 500,00; GS1 BRASIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO - R$ 2.653,50; ITAÚ
UNIBANCO S.A. - R$ 214.475,79; ITAQUA IND E COM DE SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA - R$ 8.164,56; JOSE PINHEIRO FRANCO FILHO - R$ 2.000,00; MARIA DE FATIMA
FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 4.000,00; POLICLIN SAÚDE S/A - R$ 1.939,41; PRESMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R$ 607,00; SECURISOFT DO BRASIL EIRELI - R$ 883,80; SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA - R$ 25.000,00; SITIVESP - SINDIC DA INDUST DE TINTAS E VERNIZES DO - R$ 427,04; STEEL ROL COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA - R$ 124.536,73; SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDES LTDA. - R$ 2.608,48; TINTAS REAL COMPANY IND. E COM. LTDA. - R$ 2.861.973,24. CLASSE IV TITULARES DE CRÉDITOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - NOME DOS CREDORES E VALOR APURADO PELO
ADMINISTRADOR JUDICIAL: ARON REIS - ASSES E CONSULT ESPECIALIZADA LTDA EPP - R$ 3.533,00; FAST BRAZIL SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI ME - R$ 10.585,21; FOCUS
MARCAS E PATENTES LTDA EPP - R$ 440,00; GLOVEWEB HOST & ABC MONITORAMENTO LTDA ME - R$ 223,00; NEOWARE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - R$
90,00; TOTAL DE CRÉDITOS CLASSE I - TRABALHISTA: R$ 324.991,12; TOTAL DE CRÉDITOS CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS (EM REAL) R$ 3.516.905,30; TOTAL DE
CRÉDITOS CLASSE IV - ME E EPP - R$ 14.871,21; TOTAL GERAL DE CRÉDITOS (EM REAL) - R$ 3.856.767,63; TINTAS REAL COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA. RELAÇÃO DE CREDORES. CLASSE I ? TITULARES DE CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO OU DECORRENTES DE ACIDENTES D O TRABALHO E
EQUIPARADOS - NOME DO CREDOR E VALOR FINAL APURADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL: ADENILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS - R$ 13.175,55; ADILSON FARIAS
DE SOUZA - R$ 16.000,00; ADRIANO JOSÉ DA SILVA - R$ 15.708,60; AGNES RODRIGUES DE MELO E SILVA - R$ 10.433,56; BISCALDI BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$
76.462,56; CINTIA DE JESUS SILVA - R$ 51.372,95; DAVID FERNANDES VASCONCELOS SARAIVA - R$ 5.321,01; EDER ALVES ANDRÉ - R$ 2.000,00; GEILSON GERALDO DOS
SANTOS - R$ 20.721,73; GLEISON DA SILVA MENDES - R$ 14.552,88; JANDES AP GOMES DE SOUZA - R$ 7.855,65; JOSÉ CLAUDINO DE SOUZA - R$ 54.728,75; JOSEMAR
NASCIMENTO SANTOS - R$ 5.381,78; LEANDRO GOMES DA SILVA - R$ 9.510,00; LUIZ CARLOS TEODORO SILVANO - R$ 10.338,78; LUIZ PINTO DELIS FILHO - R$ 19.000,00;
MARCELO DE SOUZA ANTUNES - R$ 17.055,51; MARCOS AURELIO BENEDITO - R$ 32.829,63; MARCOS SOTERO - R$ 14.000,00; MILTON DA SILVA MONTEIRO - R$ 11.525,71;
NIVALDO MARTINS FERREIRA JR. - R$ 5.341,41; ORDALINO CALDEIRA FILHO - R$ 23.185,33; OSENILDO ARAUJO DA SILVA - $ 10.000,00; RAMON WILLIAN DOS SANTOS - R$
1.521,50; REINALDO FELIPE COSTA DE SOUZA - R$ 4.000,00; SISLAINE DA SILVA MORAES - R$ 16.524,89; TIAGO SOARES LOPES DA SILVA - R$ 15.027,78; TONY ANDREY
BESSA - R$ 24.000,00; VIVIANE CORREA BENTO TICON - R$ 70.000,00; WELLINGTON BATISTA - R$ 18.000,00. CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS, COM PRIVILÉGIO
ESPECIAL, COM PRIVILÉGIO GERAL OU SUBORDINADO EM REAIS (R$): A TORRES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - R$ 156.813,12; ADILSON OLIVEIRA - R$
1.520,00; AGUINALDO GOMES R - R$ 1.200,00; ALESSANDRA A DA SILVA - R$ 3.240,00; ALEXANDRE MARINELLI - R$ 261,31; ALTAIR LONGO - R$ 7.480,00; AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A (CNPJ 029.309.127/0195-11) - R$ 533,11; AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A (CNPJ 029.309.127/0001-79) - R$ 33.077,96;
ANDERSON RAFAEL SCHEREIBER KOPCZYNSKI - R$ 1.520,00; ANGELO ALBERTO DE JESUS - R$ 660,00; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS - R$
102.793,66; ATLANTA AUTO PELAS E ACESSÓRIOS - R$ 42,66; AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA - R$ 1.160,00; BANCO BRADESCO S.A - R$ 329.728,71; BANCO DO BRASIL - R$
355.694,43; BANCO SAFRA S.A - R$ 361.583,22; BANCO SOFISA S.A - R$ 46.521,56; BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA - R$ 8.158,90; BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA - R$ 100.000,00; BCR FIDC MULTISSETORIAL - R$ 480.215,75; BRENO RIBEIRO DE OLIVEIRA - R$ 1.600,00; BOX COLLOR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA. - R$
6.427,98; BRASILATA S.A EMBALAGENS METALICAS - R$ 20.729,78; BRASILMINAS IND.E COM. LTDA - R$ 917,00; BRR FOMENTO MERCANTIL S.A - R$ 689.165,73; CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - R$ 243.796,75; CARLOS ANTONIO DANTAS DE MENESES - R$ 186,48; CATHO ONLINE LTDA - R$ 1.287,00; CELSO ISIDORO P. - R$ 2.200,00; CENTRO
DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA - R$ 8.693,06; CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - R$ 2.834,00; CLARO S.A - R$ 1.273,18; CLAUDIO ROSENI MARCIO
- R$ 350,00; COFIPE VEÍCULOS LTDA - R$ 286,57; COLINA MAT DE CONSTRUÇÃO DE DRACENA LTDA - R$ 1.513,85; COMPANHIA ULTRAGAZ S.A - R$ 5.538,09; DENVER
ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA - R$ 17.289,57; DERCIVAL - R$ 900,00; DEVANIR SOTI TRONI - R$ 19.840,00; DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - R$ 1.085,20;
DIOGO VINICIOS DA SILVA - R$ 1.280,00; DIONE MIRANDA DANTAS - R$ 22.500,00; DONIZETTI OLIVEIRA PINTO - R$ 1.520,00; EDMAR DE OLIVEIRA RAMOS - R$ 4.083,12;
EDMILTON S DUTRA - R$ 1.680,00; EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - R$ 26.282,79; ELEMENTIS SPECIALTIES DO BRASIL QUIMICA LTDA - R$ 2.128,95;
ELIEGE FABIANE ARENHART - R$ 2.000,00; EXPRESSO NEPOMUCENO S.A - BETIM DOM BOSCO - R$ 1.063,58; EXPRESSO SALOME LTDA - R$ 4.321,73; F SOTERO
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 70.651,75; FABIO LEANDRO MARCH - R$ 1.720,00; FEDERAÇÃO TRAB IND QUIM FARM EST SP - R$ 2.158,12; FIDC SABIA CREDIT NP - R$
326.966,27; FILLIPE M OLIVEIRA - R$ 1.440,00; FLAVIO LUIS SALORT RODRIGUES - R$ )250$*¶6*5$),&$((',725$/7'$- R$ 18.569,93; GENESIO MARTINS - R$
4.080,00; HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA - R$ 836.748,52; IBAMA- INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIEN. E DOS REC NAT - R$ 27.401,83; INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO
S/A - R$ 340.363,80; INDUSTRIA QUIMICA WAYBOR S/A - R$ 39.060,00; INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA S/A - R$ 23.910,11; INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S.A
- R$ 264.899,02; ITAÚ UNIBANCO S.A - R$ 52.584,00; IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - R$ 1.420,70; ISRAEL EDUARDO - R$ 1.200,00; IVANIRA A
ALVES (MOT JOSE APARECIDO) - R$ 3.400,00; J.P MOCELIM INDÚSTIA DE CALCARIO LTDA - R$ 30.014,66; JOAO PAULO FERNANDES MONTEIRO - R$ 3.280,00; JOAO PEDRO
ALVES F - R$ 1.040,00; JOEL MARCOS ARIOTTI - R$ 1.120,00; JORADO TRANSPORTES EIRELI - R$ 1.369,41; JORGE LUIZ VIVOTI - R$ 5.200,00; JOSE BNEDITO DE LIMA - R$
2.520,00; JOSE CARLOS Q DE ALMEIDA - R$ 1.800,00;JOSE DORGIVAL DE MELO - R$ 4.850,00; JOSE FABIANO DOS SANTOS CRUZ - R$ 1.120,00; JOSE LIDIO - R$ 2.100,00;
JOSEANE ALONSO - R$ 1.100,00; KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA - R$ 918,94; KARINA GAITOLINI ANGELI - R$ 1.360,00; KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E
COMERCIO LTDA - R$ 15.123,00; L C ANDRADE REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 548,14; LAB ANALITICA E AMBIENTAL LTDA - R$ 2.937,50; LAMIL ESPECIALIDADES MINERAIS
LTDA - R$ 13.110,69; LEANDRO D LOPES - R$ 630,00; LITOGRAFIA VALENCIA LTDA - R$ 17.668,74; LOTUS PERFORMANCE FIDC MUL - R$ 541.073,63; LUIZ AMERICO
CORDEIRO - R$ 5.171,60; LUIZ CESAR LOPES GONÇALVES - R$ 9.200,00; M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - R$ 28.819,63; MARCELINO FERNANDES MONTEIRO - R$
1.120,00; MARIA B CARDOSO - R$ 1.280,00; MARISA APARECIDA B VAZ - R$ 1.530,00; MARLENE SOUZA RODRIGUES - R$ 1.200,00; MAURICIO NASCIMENTO - R$ 53.320,00;
MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA - R$ 79.215,98; NAASSON VIEIRA DE FREITAS - R$ 1.280,00; NELSIONE DA ROSA D - R$ 1.400,00; NOVALATA BENEFICIAMENTO
E COM DE EMBALAGENS EIRELI - R$ 2.964.289,90; OLDFLEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 10.150,00; OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA (CNPJ
053.425.120/0007-92) - R$ 173.382,82; OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA 9 (CNPJ 053.425.120/0001-05) - R$ 668.813,33; PAULO OLIVEIRA - R$ 3.120,00; PHOENIX
CHEMICALS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - R$ 3.884,67; PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTE LTDA - R$ 122,67; PORTO SEGURO SAÚDE S.A - R$ 1.412,39;
PRESMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - R$ 3.081,55; PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A - R$ 8.213,21; PZAP TRANSPORTES EIRELI - R$ 17.067,01;
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 29.730,96; QUIMICA INDUSTRIAL VALE DO PARAÍBA LTDA - R$ 4.066,60; RANIERE MENDES DA SILVA - R$ 1.600,00; REIS OFFICE
PRODUCTS SERVIÇOS LTDA - R$ 7.815,84; RENOVADORA DE PNEUS CRUZ DE MALTA LTDA - R$ 1.886,00; RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS - R$ 6.780,00; ROBERT
MONTEIRO DA R - R$ 2.600,00; ROBERVALDO DA SILVA FREZ - R$ 990,00; RODOVIARIO AFONSO LTDA - R$ 60,00; ROGERIO MALAQUIAS TAVARES - R$ 1.320,00; ROYAL
MARCK COML LT - R$ 430,50; RUBION BUENO ANDRADE - R$ 1.600,00; SABESP- COMPNHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - R$ 1.566,10; SAMUEL MOREIRA
FURLANO - R$ 1.560,00; SERASA S.A - R$1.317,00; SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA - R$ 25.000,00; SIGMA REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - R$ 100.000,00;
SINDICATO TRABALHO IND QUIMICA FARMACEUTICA DE GUA - R$ 625,00; SITIVESP- SINDIC DA INDUST DE TINTAS E VERNIZES DO - R$ 5.977,32; SOBRAL GUZZO
ADVOGADOS - R$ 41.093,75; STEEL ROL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - R$ 646.053,38; S.R.M FIDC EXODUS I - R$ 333.356,88; SUL AMÉRICA SEGUROA SAÚDE S.A - R$
22.187,84; SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - R$ 2.491,98; SUMMIT FOMENTO MERCANTIL LTDA - R$ 1.053.887,67; SYCO INDÚSTRIA QUIMICA LTDA - R$ 9.512,00; TOMIO
HIRANO - R$ 1.520,00; TOTVS S.A SANTA CATARINA - R$ 3.947,36; TRANS BERNARDES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - R$ 1.953,41; TRANSCOR INDÚSTRIA DE
PIGMENTOS E CORANTES LTDA - R$ 44.705,26; TRANSPORTADORA CAPIVARI LTDA - R$ 218,48; TRANSPORTES TONIATO LTDA - R$ 5.323,85; TRUE COLOR PIGMENTOS E
CORANTES LTDA - R$ 990,77; UBIRACY JOSE SOUZA - R$ 1.120,00; VALDEMIRO DE JESUS - R$ 1.260,00; VALOREM SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A - R$ 100.000,00;
VETTA QUIMICA IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA - R$ 42.379,40; VITAL PEREIRA DA S. - R$ 4.000,00; WALLACE ECCARD DE OLIVEIRA - R$ 1.320,00; WANA IND E COM
PRODUTOS QUIMICOS LTDA - R$ 147.101,92; WANDERSON SILVA SANTOS - R$ 880,00; WEBER COSTA BARBOSA - R$ 6.970,00; WEYDER RAIONE DE S. - R$ 1.960,00;
ZENILDO DA COSTA L - R$ 1.800,00. CLASSE IV - TITULARES DE CRÉDITOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - NOME DOS
CREDORES E VALOR APURADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL: A. J. MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA ME - R$ 104.585,89; AGMAV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA EPP - R$ 67.973,44; AGUAS SERRA DA CANTAREIRA TRANSPORTES LTDA - R$ 12.380,00; ALAMPECK REPRESENTAÇÕES EIRELI ME - R$ 7.164,09; ALERTE-AUTOMAT
DE LEITURA E RECORTE D. OFICIAL ME - R$ 150,00; ALEXANDER B. DOS SANTOS INFORMÁTICA EPP - R$ 1.990,00; ANDERSON PAULO DE SOUZA ME - R$ 1.000,00; ARNON
REIS - ASSES E CONSULT ESPECIALIZADA LTDA EPP - R$ 2.556,00; BELMONTE E FONT. LUBR. LTDA ME - R$ 1.685,00; BERGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME R$ 66.068,98; C. NUNES PEREIRA TRANSPORTE ME - R$ 3.400,00; CACRISLA REPRESENTAÇÕES LTDA ME - R$ 1.559,89; CARLOS EDUARDO L DA SILVA REPRESENTAÇÕES
ME - R$ 3.764,51; CLAIR LEONARDO DIAS EPP - R$ 160,00; CAMPACTO EMBALAGEN EIRELI EPP - R$ 782,00; CONFIANTEC ASSIS. TEC EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI EPP - R$
1.667,67; COR & APARENCIA LTDA EPP - R$ 867,00; COST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE COBRANÇA EIRELI ME - R$ 275.875,00; EDNA DOS SANTOS ME - R$ 1.476,12;
ESTEVES & SANTANA LTDA ME - R$ 18,80; EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA ME - R$ 2.220,70; F & E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP - R$ 52.591,48; FAST
BRAZIL SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI ME - R$ 9.589,29; FORIN REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME - R$ 32.316,43; GILMARA BRANDÃO PASSOA (HORTFRUT VIVA
MARIA) ME - R$ 2.280,00; GLOBAL QUIMICA EMBAL E PROD QUIMICIOS EIRELI EPP - R$ 3.600,00; GLOVEWEB HOST & ABC MONITORAMENTO LTDA ME - R$ 223,00; GRAFICA
ELY ERELI ME - R$ 2.992,50; HELHMST ZIELK NETO ME - R$ 16.000,00; IKKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA EPP - R$ 191.417,01; IVO CESAR CAMPREGHER 17147213882 ME R$ 144,23; JAIME ALVES FERREIRA GUARAREMA ME - R$ 231,00; JOÃO CÍCERO VIANA ME - R$ 5.315,78; JOÃO PEDRO FLAITT NEVES EPP - 5  .¶ %$1$1$6
ZAFFARI LTDA EPP - R$ 2.920,00; KIES PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI ME - R$ 2.268,23; LACEL REPRES COML MAT CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$ 216,01; LUAR TUPA
TRANSPORTE LTDA ME - R$ 2.380,00; LVM 1000 PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA ME - R$ 21.500,00; MAIS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME - R$ 24.600,00;
MANANCIAL COMÉRCIO DE PROD DE LIMP DESCART EPP - R$ 1.511,91; MAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONECÇÕES LTDA ME - R$ 3.620,00; MECDIAS COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME - 50,/(1$*8('(6'¶$1'5(77$0( - R$ 228,00; MINAS STAR EXPRESS LTDA EPP - R$ 986,85; MINERAÇÃO IPIRANGA
LTDA EPP - R$ 7.193,00; MINIMERCADO CAMBERA LTDA ME - R$ 1.944,83; MUNDIAL COLOR LTDA ME - R$ 21.826,82; NN TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP - R$
94.455,97; NELSON SILVA M - R$ 870,00; NOVA FAROL PNEUS LTDA ME - R$ 660,00; POLO INF COM E PROCES DE DADOS LTDA ME - R$ 10.708,50; PROGRESS COBRANÇA
EMPRESARIAL EIRELI EPP - R$ 46,54; QUIMAR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME - R$ 1.986,73; RAM COMÉRCIO E ASSESSÓRIA ADMINISTRATIVA LTDA EP - R$
180.000,00; RESICOTTON COMÉRCIO TEXTILEPP - R$ 2.075,00; ROBERTO DOS RIOS REPRESENTAÇÕES ME - R$ 17.222,37; RODRIGO SORIANO LOPES (EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL) ME - R$ 1.067,33; SCI PRIME SEGUR AO CRÉDITO E INFORMAÇÕES EIRELI ME - R$ 1.026,00; SCOT CENTER LAR E CONTRUÇÃO LTDA ME - R$ 484,50; SOLUÇÃO
COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME - R$ 37.440,00; SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA ME - R$ 14.531,25; T.M.A PINTO - ME - R$ 3.203,00; TINTAS SIX COLLOR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA EPP - R$ 6.183,76; TRANS- IGNACIO DESCALVADO COM DE TRANSP EIRELI ME - R$ 1.120,00; TRANSCOMAP TRANSPORTES LTDA EE - R$ 72,40;
TRANSPORTADORA LUMAS LTDA EPP - R$ 1.096,66; TRANSPORTADORA VALÊNCIA LTDA ME - R$ 981,34; TRASULIX TRANSPORTES DE SUCATA E LIXO IND. LTDA EPP - R$
2.158,29; TRIJET CODING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - R$ 2.813,00; TUTU REDONDO REPRESENTAÇÕES LTDA ME - R$ 3.938,54; UCON CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA ME - R$ 5.250,00; W R J TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME - R$ 780,00. TOTAL DE CRÉDITOS CLASSE I - TRABALHISTA: R$ 595.575,56; TOTAL DE
CRÉDITOS CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS (EM REAL) R$ 12.460.071,59; TOTAL DE CRÉDITOS CLASSE IV - ME E EPP - R$ 1.359.612,64; TOTAL GERAL DE CRÉDITOS (EM
REAL) - R$ R$ 14.415.259,79; Faz saber mais, que TINTAS SIX COLLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP E TINTAS REAL COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA apresentaram Plano de Recuperação Judicial às fls. 1.205/1.314, sendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias úteis para os credor es apresentarem a sua objeção, a contar da data da
publicação do presente edital. A legitimidade para apresentar objeção será daqueles que constam no presente edital, observado o art. 55, da Lei 11.101/2005. E, para que produza seus
efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 9ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 9ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR DITRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se
reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 10 horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº
600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020.
A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo
que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada
para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário
(ﬁduciario@commcor.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das
S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma
vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 8ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados
a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 16
horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº
600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020.
A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo
que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada
para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário
(ger1.agente@oliveiratrust.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei
das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou
particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600,
uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 3ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 3ª Emissão da CIBRASEC –
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às
14 horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma
virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora,
através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que
encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima,
preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da
Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (agenteﬁduciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de
representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração,
emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento
de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução
CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA
1ª SÉRIE DA 12ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 12ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR
DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio
de 2021 às 11 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos
CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado
em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link)
será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams,
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos
comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data
marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente
Fiduciário (ﬁduciario@commcor.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público
ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do
outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 14ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª séries da 14ª Emissão da
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio
de 2021 às 17 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos
CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado
em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link)
será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams,
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos
comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data
marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente
Fiduciário (ger1.agente@oliveiratrust.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo
126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento
público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade
do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA
1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 1ª Emissão da CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 15 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução
CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por
videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da
plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (agenteﬁduciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de
documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo
26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 6ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 6ª série da 1ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados
a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às
14 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600,
de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado
oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que
somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios
de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para
a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário
(agenteﬁduciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei
das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público
ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do
outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio de 2021 às 11 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão
e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e
oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br)
e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio de 2021 às 15 horas
e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600,
de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2020. A AG
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado
oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de
representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a
realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (com
cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126
da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do
outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº
600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 6ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio de
2021 às 11 horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da
Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado
dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado
em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link)
será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams,
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos
comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data
marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente
Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do
artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por
instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento
de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26,
da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas,
serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS
1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª séries da 3ª Emissão da
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,
são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 27 de maio
de 2021 às 16 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos
CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado
em 30/06/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link)
será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams,
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos
comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data
marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente
Fiduciário (ger1.agente@oliveiratrust.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo
126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento
público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade
do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM
nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 45ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 45ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
(“Emissão” e “Emissora”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), estão
convocados a se reunirem em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação,
no dia 07 de junho de 2021 às 14:00 horas, de modo exclusivamente digital, através da plataforma Microsoft
Teams, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital,
a ﬁm de nos termos da cláusula Décima Sexta do Termo de Securitização de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da
45ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (A) Ratiﬁcar
a contratação do escritório Daló e Tognotti Advogados, bem como os termos e condições da proposta apresentada,
para prestação dos serviços de consultoria, auditoria juridica e emissão de parecer legal, conforme aprovado na AGT
de 26/04/21; (B) Ratiﬁcar e aprovar a rescisão contratual com a empresa Déxter Engenharia Ltda (“Déxter”), tendo
em vista a contratação da empresa Monitóri que pas

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DAS 280ª, 281ª E 282ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na Cidade e
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários das 280ª, 281ª e 282ª Séries GD(PLVVmRGH&HUWL¿FDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRVGD(PLVVRUD ´Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”,
UHVSHFWLYDPHQWH CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares de CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em
FRQYRFDomRHPGHMXQKRGHjVKde modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela
(PLVVRUDFRQIRUPH,QVWUXomR1RUPDWLYD&90QGHGHPDLRGH ³,&90´ FXMRDFHVVRGHYHVHUIHLWRSRUPHLRGHlink a ser encaminhado aos
7LWXODUHVGH&5,KDELOLWDGRVVHPSUHMXt]RGDSRVVLELOLGDGHGHSUHHQFKLPHQWRHHQYLRGHLQVWUXomRGHYRWRDGLVWkQFLDSUHYLDPHQWHjUHDOL]DomRGRFRQFODYH
QRVWHUPRVGD,&90SDUDGHOLEHUDUVREUHRVDVVXQWRVTXHFRPS}HPDVHJXLQWHOrdem do Dia: (i) DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHDV&OiXVXODVH
GR7HUPRGH6HFXULWL]DomRHGR&RQWUDWRGH&HVVmRUHVSHFWLYDPHQWHVHMDPDGLWDGDVHSDVVHPDYLJRUDUQRVWHUPRVDVHJXLU“Recompra Facultativa.
A Cedente poderá, a seu exclusivo critério e conveniência, recomprar a totalidade ou parte dos Créditos Imobiliários, da Cessionária, mediante requerimento
formal nesse sentido, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos da data da efetiva recompra (“Recompra Facultativa”). Nessa hipótese: (a) a Cedente
¿FDUiREULJDGDDSDJDUj&HVVLRQiULDGHIRUPDGH¿QLWLYDLUUHYRJiYHOHLUUHWUDWiYHOGHXPDVyYH] L RYDORULQWHJUDOGRVDOGRGHYHGRUGRV&5, DWXDOL]DGR
PRQHWDULDPHQWHDWpDGDWDGHSDJDPHQWRDYHQoDGDHFRPRVMXURVLQFRUULGRVDWpHQWmR RXGRVDOGRGHYHGRUGRUHVSHFWLYR&UpGLWR,PRELOLiULRUHFRPSUDGR
conforme o caso, acrescido de multa compensatória correspondente a 2% (dois por cento) do referido saldo devedor (“Valor de Adiantamento dos CRI”); e
LL DGLFLRQDGRGHWRGDVDV'HVSHVDVHGHPDLVREULJDo}HVGR3DWULP{QLR6HSDUDGRGHUHVSRQVDELOLGDGHGD&HGHQWHHPDEHUWRjpSRFD RUHVXOWDGRGDVRPD
dos valores indicados nos itens (i) e (ii) acima é doravante denominado “Valor da Recompra Facultativa´ H E D(PLVVRUD¿FDUiREULJDGDDLQIRUPDUj&HGHQWH
o Valor da Recompra Facultativa com antecedência de, no mínimo, 3 (três) dias corridos da data da efetiva recompra.” (ii) DDXWRUL]DomRRXQmRSDUDTXHR
$JHQWH)LGXFLiULRHD6HFXULWL]DGRUDSUDWLTXHPWRGRHTXDOTXHUDWRFHOHEUHPWRGRVHTXDLVTXHUFRQWUDWRVDGLWDPHQWRVRXGRFXPHQWRVQHFHVViULRVSDUDD
HIHWLYDomRHLPSOHPHQWDomRGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGD2UGHPGR'LDQRVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVDRV&5,Informações Gerais: 4XDLVTXHUGRFXPHQWRV
HRXLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGRVj2UGHPGR'LDHTXHYHQKDPDVHUREWLGRVSHOD(PLVVRUDVHUmRRSRUWXQDPHQWHGLVSRQLELOL]DGRVQDVSiJLQDVGD
rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br HGR$JHQWH)LGXFLiULR ZZZYRUW[FRPEU DRV7LWXODUHVGH&5,SDUDVXSRUWHjVGLVFXVV}HV
HGHOLEHUDo}HVDFLPDGHVFULWDVDocumentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para
DTXHOHV7LWXODUHVGH&5,TXHHQYLDUHPSDUDD(PLVVRUDQRHQGHUHoRHOHWU{QLFRJHVWDR#IRUWHVHFFRPEUFRPFySLDSDUDR$JHQWH)LGXFLiULRQRHQGHUHoR
eletrônico DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEUSUHIHUHQFLDOPHQWHDWp GRLV GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD$*7&5,REVHUYDGRRGLVSRVWRQD,&90RV
VHJXLQWHVGRFXPHQWRVD TXDQGRSHVVRDItVLFDFySLDGLJLWDOL]DGDGHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGR7LWXODUGH&5,E TXDQGRSHVVRDMXUtGLFD
L ~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRQDMXQWDFRPHUFLDOFRPSHWHQWH LL GRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPD
UHSUHVHQWDomROHJDOGR7LWXODUGH&5,H LLL GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOF TXDQGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR L ~OWLPR
UHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR LL HVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRH
GRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGH7LWXODUHVGH&5,H LLL GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRP
IRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOHG FDVRTXDOTXHUGRV7LWXODUHVGH&5,LQGLFDGRVQRVLWHQV D D F DFLPDYHQKDDVHUUHSUHVHQWDGRSRUSURFXUDGRUDOpPGRV
UHVSHFWLYRVGRFXPHQWRVLQGLFDGRVDFLPDGHYHUiHQFDPLQKDUSURFXUDomRFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDVXDUHSUHVHQWDomRQD$*7&5,Participação na
Assembleia: $ SDUWLFLSDomR H YRWDomR GRV 7LWXODUHV GH &5, VH GDUi SRU PHLR GD SODWDIRUPD HOHWU{QLFD Microsoft Teams GHYHQGR VHU REVHUYDGRV RV
SURFHGLPHQWRVGHVFULWRVDEDL[R3DUDSDUWLFLSDUYLDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDRV7LWXODUHVGH&5,LQWHUHVVDGRVGHYHPHQWUDUHPFRQWDWRFRPD(PLVVRUDQRe-mail
JHVWDR#IRUWHVHFFRPEUFRPFySLDSDUDDR$JHQWH)LGXFLiULRQRe-mail DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEUSDUD L HQYLDURVGRFXPHQWRVGHUHSUHVHQWDomR
QHFHVViULRV HVSHFL¿FDQGRRQRPHGDSHVVRDQDWXUDOTXHHVWDUiSUHVHQWHSHODSODWDIRUPDHOHWU{QLFD HPIRUPDWR3')H LL UHFHEHUDVFUHGHQFLDLVGHDFHVVR
HLQVWUXo}HVSDUDVXDLGHQWL¿FDomRGXUDQWHRXVRGDSODWDIRUPD2DFHVVRYLDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDHVWDUiUHVWULWRDRV7LWXODUHVGH&5,TXHVHFUHGHQFLDUHP
QRVWHUPRVDTXLGHVFULWRV ³Titulares de CRI Credenciados´ 3RUTXHVW}HVRSHUDFLRQDLVUHFRPHQGDVHTXHRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRVHQYLHPe-mail
HGRFXPHQWRVFRQIRUPHLQVWUXo}HVDFLPDFRPDDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH TXDUHQWDHRLWR KRUDVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLDUHVVDOYDGRTXHFDVRQmR
VHMDSRVVtYHORHQYLRQHVWHSUD]RSRGHUmRSDUWLFLSDUGD$VVHPEOHLDRV7LWXODUHVGH&5,TXHR¿]HUHPDWpRKRUiULRHVWLSXODGRSDUDDDEHUWXUDGRVWUDEDOKRV
2VFRQYLWHVLQGLYLGXDLVSDUDDGPLVVmRHSDUWLFLSDomRQD$VVHPEOHLDVHUmRUHPHWLGRVDRVHQGHUHoRVGHe-mailTXHHQYLDUHPDVROLFLWDomRGHSDUWLFLSDomRHRV
GRFXPHQWRVQDIRUPDUHIHULGDQRSDUiJUDIRDFLPD VHQGRUHPHWLGRDSHQDVXPFRQYLWHLQGLYLGXDOSRU7LWXODUGH&5, 6RPHQWHVHUmRDGPLWLGRVSHORVFRQYLWHV
LQGLYLGXDLVRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRVHVHXVUHSUHVHQWDQWHVRXSURFXUDGRUHV QRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV &DVRGHWHUPLQDGR7LWXODU
GH&5,QmRUHFHEDRFRQYLWHLQGLYLGXDOSDUDSDUWLFLSDomRQD$VVHPEOHLDFRPDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVGHDQWHFHGrQFLDHPUHODomRDRKRUiULRGHLQtFLRGD
$VVHPEOHLDGHYHUiHQWUDUHPFRQWDWRFRPD(PLVVRUDSHORe-mail JHVWDR#IRUWHVHFFRPEURXSHORWHOHIRQH  RXFRPR$JHQWH)LGXFLiULRSHOR
e-mail DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da
$VVHPEOHLDSDUDTXHVHMDSUHVWDGRRVXSRUWHDGHTXDGRHFRQIRUPHRFDVRRDFHVVRGR7LWXODUGH&5,VHMDOLEHUDGRPHGLDQWHRHQYLRGHQRYRFRQYLWH
LQGLYLGXDO$(PLVVRUDUHFRPHQGDTXHRV7LWXODUHVGH&5,DFHVVHPDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDFRPDQWHFHGrQFLDGHQRPtQLPR FLQFR PLQXWRVGRLQtFLRGD
$VVHPEOHLDD¿PGHHYLWDUHYHQWXDLVSUREOHPDVRSHUDFLRQDLVHTXHRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRVVHIDPLOLDUL]HPSUHYLDPHQWHFRPDSODWDIRUPDHOHWU{QLFD
SDUDHYLWDUSUREOHPDVFRPDVXDXWLOL]DomRQRGLDGD$VVHPEOHLD$(PLVVRUDQmRVHUHVSRQVDELOL]DSRUSUREOHPDVGHFRQH[mRTXHRV7LWXODUHVGH&5,
&UHGHQFLDGRVYHQKDPDHQIUHQWDURXSRUTXDOTXHURXWUDVLWXDomRTXHQmRHVWHMDVRERFRQWUROHGD(PLVVRUD HJLQVWDELOLGDGHQDFRQH[mRGR7LWXODUGH&5,
com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft TeamsFRPRHTXLSDPHQWRGR7LWXODUGH&5, Voto a Distância: Os Titulares de CRI
SRGHUmRRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRVHPDQHFHVVLGDGHGHLQJUHVVDUSRUYLGHRFRQIHUrQFLDHQYLDQGRDFRUUHVSRQGHQWHLQVWUXomRGHYRWRDGLVWkQFLD
j(PLVVRUDFRPFySLDDR$JHQWH)LGXFLiULRSUHIHUHQFLDOPHQWHHPDWp TXDUHQWDHRLWR KRUDVDQWHVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD$(PLVVRUDGLVSRQLELOL]DUi
PRGHORGHGRFXPHQWRDVHUDGRWDGRSDUDRHQYLRGDLQVWUXomRGHYRWRDGLVWkQFLDHPVXDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV www.fortesec.com.br) e
QDSiJLQDGHUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVQD&90$LQVWUXomRGHYRWRGHYHUi L HVWDUGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGDHDVVLQDGDSHOR7LWXODUGH&5,RXSRUVHX
UHSUHVHQWDQWHOHJDOGHIRUPDHOHWU{QLFDSRUPHLRGHSODWDIRUPDSDUDDVVLQDWXUDVHOHWU{QLFDVFRPRXVHPFHUWL¿FDGRVGLJLWDLVHPLWLGRVSHOD,&3%UDVLO LL VHU
HQYLDGDFRPDDQWHFHGrQFLDDFLPDPHQFLRQDGDH LLL QRFDVRGHR7LWXODUGH&5,VHUSHVVRDMXUtGLFDVHUHQYLDGDDFRPSDQKDGDGRVLQVWUXPHQWRVGH
SURFXUDomRHRX&RQWUDWR(VWDWXWR6RFLDOTXHFRPSURYHRVUHVSHFWLYRVSRGHUHV2VWHUPRVRUDXWLOL]DGRVHPOHWUDVPDL~VFXODVHDTXLQmRGH¿QLGRVWHUmRRV
VLJQL¿FDGRVDHOHVDWULEXtGRVQR7HUPRGH6HFXULWL]DomR6mR3DXORGHPDLRGHFORTE SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 108ª série da 4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 07 de junho de 2021, às 16:00 horas,
de modo exclusivamente digital conforme disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, através da
plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams (“Teams”), a ser enviado o link para conexão gerado pela
Emissora, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), 2 (duas) horas antes
da reunião, a ﬁm de, deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: (i) A decretação ou
não, do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário nº SCRZ01 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, em
razão da não conclusão do Empreendimento imobiliário, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contatos do prazo máximo previsto no Cronograma Físico – Financeiro, nos termos da cláusula 5.1.item n) da referida
CCB; (ii) Em caso de aprovação pela não decretação do Vencimento Antecipado da CCB e dos CRI, a aprovação do
Novo Cronograma Físico Financeiro (“Novo Cronograma Físico Financeiro”) a ser apresentado em assembleia, de
forma a substituir o Cronograma Físico Financeiro descrito no Anexo III do Contrato de Cessão de Créditos; (iii) A
autorização ou não, para liberação dos Valores Retidos, referente ao mês de maio de 2021 sem observar o atraso
no Cronograma Físico Financeiro e as regras estabelecidas no Contrato de Cessão de Créditos; e, (iv) Autorizar a
Emissora e o Agente Fiduciário a tomarem todas as providências necessárias para viabilizar as deliberações da presente
Assembleia. Quórum: O quórum de aprovação em primeira convocação desta Assembleia de Titulares dos CRI, deverá
ser por Titulares de CRI que representem maioria simples dos CRI em Circulação e em qualquer convocação subsequente,
por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos CRI presentes na assembleia, desde que os
presentes em qualquer Assembleia Geral de Titulares dos CRI, em segunda convocação, representem, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) dos CRI em Circulação. Tendo em vista que a assembleia será sediada de forma remota com o
Teams, acima mencionado, pedimos aos Titulares de CRI que apresentem, por e-mail, para agenteﬁduciario@vortx.
com.br e gestao@isecbrasil.com.br ou juridico@isecbrasil.com.br, e apresentem todos os documentos de representação
para a participação na assembleia (vide abaixo exemplos de documentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais
que representarão cada investidor e os endereços eletrônicos correspondentes para envio do link de acesso para a
participação na assembleia. Exemplo de documentos de representação: procuração, emitida por instrumento
público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais
documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e
contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma
do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Demais informações e orientações acerca da presente
Assembleia encontram-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.com.br, juntamente com o
presente edital de convocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.
São Paulo,18 de maio de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
19 e 20/05

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 7ª E 8ª SÉRIES
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 7ª e 8ª séries da 1ª Emissão da CIBRASEC –
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio de 2021 às 9
horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer
dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por
videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem
previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de
48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação:
Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por
instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº
600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 9ª, 10ª E 11ª
SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 9ª, 10ª e 11ª séries da 1ª Emissão da
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente),
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio
de 2021 às 10 horas, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft
Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A AG será realizada de forma
virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora,
através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que
encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima,
preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos
da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos
comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar
na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado
de cópia de documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do
artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas,
serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da CIBRASEC –
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 28 de maio
de 2021 às 10 horas e 30 minutos, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA
da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2020. A AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para
a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das
S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que
as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.
São Paulo, 14 de maio de 2021.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2021

Agro Pecuária Vale do Corumbataí S/A
CNPJ nº 53.878.385/0001-50
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Balanço patrimonial
Controladora Consolidado
Controladora
Consolidado WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
2021 2020
2021
ƟǀŽ
2021
2020
2021 Circulante
1.940 15.906
1.940
Circulante
2.350
5.050
4.620 &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
42 14.444
42
Caixa e equivalentes de caixa
2.211
1
2.211 dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
10
20
10
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
11
4.952
11 ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
1.156 1.202
1.156
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
128
97
128 ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƉĂŐĂƌ
665
63
665
Estoques
2.270 dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
67
177
67
Não circulante
45.071
44.466
42.801 Não circulante
15.466 4.392
15.466
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
4.006 4.005
4.006
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
221
369
221 dƌŝďƵƚŽƐĐŽŵĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĂ
625
352
625
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
7
7 ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůϭϬ͘ϴϬϬ
10.800
Depósitos judiciais
1
1
1 KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
35
35
35
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
161
92
161 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
30.015 29.218
30.015
390
462
390 Capital social
7.907 7.907
7.907
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
2.270
- ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
18.725 18.725
18.725
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
42.411
44.004
42.411 ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
3.383 2.586
3.383
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
47.421
49.516
47.421 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
47.421 49.516
47.421
Demonstração das mutações
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂͲ
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ƚƌŝŵŽŶŝĂůͲDeemed cost
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ Lucros acuͲ
Capital social Própria
/ŶǀĞƐƟĚĂƐ Legal Retenção de lucros
mulados
Total
Em 31 de março de 2019
7.907
18.311
861
698
27.777
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ^W
414
414
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.090
1.090
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
55
972
(1.027)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(63)
(63)
Em 31 de março de 2020
7.907
18.725
916
1.670
29.218
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŵďĞŶƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
- (2.255)
2.255
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ
63
63
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.399
1.399
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
70
(70)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(665)
(665)
>ƵĐƌŽĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
664
(664)
Em 31 de março de 2021
7.907
16.470
2.255
986
2.397
30.015
Controladora e Consolidado
Demonstração do resultado
22
190
2021
2020 Lucro operacional
1.641
1.128
Receitas
1.619
938 ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
Lucro bruto
1.619
938 ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
83
276
Receitas (despesas) operacionais
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(19)
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(740)
(386)
64
276
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
762
576 Lucro antes do IR e da contribuição social
1.705
1.404
Contador
A Administração
Hernani Carlos EuzébioͲZϭ^WϭϵϵϯϲϵͬKͲϬ
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MOINHO
PROGRESSO SA
CNPJ N. 60.866.688/0001-19
Controladora e Consolidado
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
2021
2020
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.399
1.090
ũƵƐƚĞƐ͗ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
4
4
:ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
(56)
(277)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐϯϵ
(7)
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
306
314
1.692
1.124
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
138
383
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
7
Depósitos judiciais
(1)
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
(69)
162
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
16
(4)
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
(261)
(280)
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
(46)
4
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
(41)
dƌŝďƵƚŽƐĐŽŵĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĂ
273
249
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
(7)
ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
1.709
1.630
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƉĂŐŽƐ
(163)
(63)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
1.546
1.567
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĚŝĕƁĞƐĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
(15.126) (1.500)
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
4.990
(16)
ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
(10.136) (1.516)
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Dividendos pagos
(51)
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
10.800
ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
10.800
(51)
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
2.210
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
1
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
2.211
1

Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 31 maio de 2021
O Conselho de Administração da Moinho Progresso S/A convida os Srs. (as) acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, nos termos do artigo 132 da Lei 6404/76, em sua sede social à Rua Emílio Goeldi n. 95, às 11 horas do dia 31
FGOCKQFGRCTCFGNKDGTCTGOUQDTGNGKVWTCFKUEWUUºQGXQVCÁºQFCUEQPVCUGTGNCVÎTKQUTGNCVKXQUCQGZGTEÈEKQſPFQ
em 31/12/2020; deliberar valor total anual para remuneração dos administradores da companhia nos termos do artigo 8 o,
KPEKUQ8+++FQ'UVCVWVQ5QEKCNFCOGUOCTCVKſECÁºQFGXGPFCFGCVKXQUGO#FQEWOGPVCÁºQEQORNGVCTGHGTGPVGCGUVC
CUUGODNGKCHQKRWDNKECFCPQFKCFGCDTKNFGPQULQTPCKUő1&KCŌ52ŒG&K¶TKQ1ſEKCNFQ'UVCFQFG52#8+51)'4#+5
%18+& Ō1UFQEWOGPVQUCUGTGOCRTQXCFQURQFGOUGTVCODÃOTGSWGTKFQULWPVQ´EQORCPJKCRGNQGOCKNCFOKP"
OQKPJQRTQITGUUQEQODTGPFGTGÁCFQ´5TC#FTKCPGEQOKFGPVKſECÁºQFQCEKQPKUVCTGSWKUKVCPVG1UCEKQPKUVCURQFGOUGT
TGRTGUGPVCFQURQTRTQEWTCFQTGUFGXKFCOGPVGOCPFCVCFQUCVGPFGPFQCQUETKVÃTKQUNGICKUFQCTVKIQFCNGKEQO
RQFGTGUGURGEÈſEQURCTCXQVCTCRCWVC5ºQ2CWNQ;WPI%JW%JKPIŌ2TGUKFGPVGFQ%QPUGNJQFG#FOKPKUVTCÁºQ

/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
(306)
(314)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.399
1.090
>ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲZΨ
Ϭ͕Ϭϯϰ
Ϭ͕ϬϮϲ
ƵƌĂŶƚĞ ŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĮŶĚŽƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϮϭ Ğ ϮϬϮϬ ŶĆŽ ŽĐŽƌƌĞƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ͘
ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐĞŽƉĂƌĞĐĞƌĚŽƐ
ĂƵĚŝƚŽƌĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĂƌƋƵŝǀĂĚŽƐŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

CNPJ 18.983.186/0001-01 - NIRE 35227901231
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olímpia, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Celso Antonio
Alves. Deliberações Aprovadas: A redução do capital social em R$ 500.000,00, considerados excessivos em relação
ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 500.000 quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a
qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, o
capital social passa de R$ 1.670.543,00 para R$ 1.170.543,00. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os
documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickelberg e Celso Antonio Alves.

CBR 031 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 18.546.645/0001-90 - NIRE 35227710389
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Celso Antonio Alves. Deliberações aprovadas. (i) Redução do capital social em R$ 17.200.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 17.200.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da única sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O capital social passa de R$ 32.852.640,00 para R$ 15.652.640,00; (ii) Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócia: Cyrela
Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, por Miguel Maia Mickelberg e Celso Antonio Alves.

CBR 037 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

&+5,67$/785(035((1',0(1726(3$57,&,3$d¯(66$
CNPJ/MF nº 62.388.871/0001-81
Demonstrações Financeiras
%DODQoRV3DWULPRQLDLV([HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em Reais)

 3DVVLYR

Passivo circulante
1
1 2EULJDo}HVVRFLDLVHÀVFDLV

17.741
904.982 7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

4.878.606
2.899.831 Patrimônio líquido
4.464
4.464
Capital
18.387.079


Reserva de capital
334.376
4.389.336
665.203
509.970 Reserva de lucros
19.184.111
37.318.404
36.342.013 Lucros acumulados


 7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR


 7RWDOGRSDVVLYR

CBR 048 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
([HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em Reais)



 Fluxo de caixa das atividades
operacionais:

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR


18.387.079 Adições
1.240.180
1.240.180
334.376 Depreciação e amortização
(1.337.468)
(3.101.328)
4.276.746 Equivalência patrimonial
 

17.044.898 
 Variação nos ativos operacionais
(1.978.775)
912.043
 Contas a receber
Imobilizado
(2.216.572)
(6.056.172)
'HPRQVWUDWLYRGH5HVXOWDGRV([HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em Reais)

 

5HFHLWDV

 

 Variação nos passivos operacionais
Operacional
Despesas tributárias
(1.134.027)
(2.059.775) Aumento/Diminuição de obrigações
Aluguel
8.238.056
14.977.249 'HVSHVDVHUHFHLWDVÀQDQFHLUDV

  VRFLDLVHÀVFDLV
 

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

 Equivalência patrimonial
1.337.468
3.101.328 
 

Custos incidentes
(4.383.736)
(2.426.548) 
 
 &DL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHV
/XFUREUXWR

 5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO

  RSHUDFLRQDLV
 

'HVSHVDVHUHFHLWDVÀQDQFHLUDVH
Receitas despesas não operacionais
- Fluxo de caixa das atividades de
operacionais
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRSHUtRGR


investimentos:
Despesas administrativas
(1.870.186)
(1.368.960) /XFUROtTXLGRSRUDomR

 Dividendos recebidos
1.182.234
2.646.880
Dividendos distribuídos
(9.000.000)
'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR([HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em Reais)



Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros Lucros Acumulados
Total
Caixa líquido gerado nas atividades de
Integralização de capital
18.387.079
334.376
3.659.087
14.309.393
36.689.935
 LQYHVWLPHQWRV
 

(PGHGH]HPEURGH




 Variação de caixa e equivalente de caixa
Lucro líquido do exercício
12.353.163
12.353.163 No início do exercício/período
904.983
1.876.288
Dividendos distribuídos
(9.000.000)
(9.000.000) 1RÀQDOGRH[HUFtFLRSHUtRGR


Reserva de lucros
617.658
(617.658)
- 
 

(PGHGH]HPEURGH





Diretoria
Lucro líquido do exercício
2.251.804
2.251.804
Claudia Calandra Barroquello de Lima
Dividendos distribuídos
Diretora
Reserva de lucros
112.590
(112.590)
$WLYR
Ativo circulante
Caixa e bancos
Valores mobiliários
Contas a receber
Outras contas a receber
7RWDOFLUFXODQWH
Ativo não circulante
Investimentos
Imobilizado
7RWDO
7RWDOGRDWLYR

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH













CNPJ 27.911.995/0001-07 - NIRE 35230613232
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas. (i) Redução do capital social em R$ 4.500.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 4.500.000 quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital
excessivo. O capital social passa de R$ 4.589.578,00 para R$ 89.578,00; (ii) Autorizar os administradores a assinar
todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócia: Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimentos e Participações, Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

CBR 049 Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 27.548.087/0001-92 - NIRE 35.230.535.399
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença.
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 10.000.000,00, considerados excessivos em relação ao
objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 10.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual
receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando o Capital
Social de R$ 14.094.374,00 para R$ 4.094.374,00. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo,10.05.2021. Sócio: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves - Administrador e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Cooperativa Tiquatira de Trabalho e Produção e Comercialização dos Recicláveis Sólidos,
Coleta Seletiva e Prestação de Serviços em Geral
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados os Cooperados da Cooperativa Tiquatira de Trabalho e Produção e
Comercialização dos Recicláveis Sólidos, Coleta Seletiva e Prestação de Serviços em Geral a participarem
da Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 31/05/2021 (Segunda Feira), nesta capital sito
a Rua. Kampala nº 200 – Fundos- Cep: 03704-015- Jd. America da Penha - Capital- SP em 1º Primeira
chamada ás 15:00 Hs, Segunda Chamada as 16:00 Hs e a Terceira Chamada as 17:00 Hs deliberar a
seguinte Pauta: 1º)-Eleição e Posse do Conselho de Administração (01/01/2020 a 31/12/2023); 2º)- Alteração
do Endereço da Sede (Rua. Kampala nº 200- Fundos- Cep. 03704-015- Jd. America da Penha- São PauloSP para a Rua. Capitão Eneas dos Santos Pinto Nº 174- Cep. 08151-050 – Vila Conceição- São Paulo- São
Paulo.; 3º)- Reforma do Estatuto Social ( Capitulo I Art. 1º Aliena “A”-) São Paulo, 19 de Maio de 2.021.
Andrea da Cruz Pereira- Presidente - C.P.F 175.981.728-70.

João Paulo da Silva - TC/CRC-SP 1SP119779 - CPF/MF 665.217.008-63

Imobiliária Paramirim S.A.
CNPJ nº 51.049.823/0001-42
Relatório da Administração
^ƌƐ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗^ƵďŵĞƚĞŵŽƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞs͘^ĂƐ͕͘ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭͬϬϯͬϮϭĞĚĞϯϭͬϬϯͬϮϬ͘ƐƚĂŵŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂĞǀĞŶƚƵĂŝƐĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͘/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ͕ϭϵͬϬϱͬϮϭ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
Balanços Patrimoniais
Controladora
Consolidado ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂ
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2021
2020 2021
2020
(Em milhares de reais)
2021
2020
2021
2020 WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
(Em milhares de reais)
2021 2020
2021
2020
3.159
1.928 3.359 2.197 &ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
15.892
8.636 23.342 13.617 ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
3.002
1 4.635
2 &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
1.621
1.531 1.631 1.556 >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
15.518 1.836 15.605 1.795
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
8.522
7.158 9.958 8.614 dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
9
31
43
31 ũƵƐƚĞƐ͗ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
3
3
3
3
dşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
183
183
183
183 /ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
2
12
96
12 ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
(3.402)
163
9
23
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
4.112
- 4.112
- ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƉĂŐĂƌ
885
110
885
110 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐďĂŝǆĂĚŽƐ
4.487
(1.192)
4.487
(1.192)
ƐƚŽƋƵĞƐ
4 4.343 3.508 ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
126
92
126
92 :ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ (1.662) (298) (2.647) (631)
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
37
34 dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
516
152
578
396 /ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů 1.372
185
1.772
213
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
15
- EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
8.582
8.189 9.073 8.189 ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽƐŽďƌĞ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
73
1.275
74 1.276 dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
8.414
8.186 8.905 8.186
538
538
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
65.030 67.519 49.059 55.813 dƌŝďƵƚŽƐĐŽŵĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĂ
166
166
- ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĂĕƁĞƐ
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
10.237
47 21.917 9.421 KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
16.316 1.235 19.229
749
2
3
2
3
/ŵſǀĞŝƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂǀĞŶĚĂ
65 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
79.418 66.085 81.886 68.465 sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
10.010
- 21.690 9.309 Capital
(12.541) 1.105 (13.944) 1.105
social
23.296 23.296 23.296 23.296 ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
158
158
4
(4)
4
(4)
38.114 38.555 38.114 38.555 ƐƚŽƋƵĞƐ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
69
47
69
47 ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
3
(1)
5
18.008
4.234 18.008 4.234 dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
15.971 11.741
35 ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
(158)
(158)
79.418 66.085 79.418 66.085 ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
48.888 55.607 48.888 55.607
1.390
218
1.455
218
- 2.468 2.380 /ŵſǀĞŝƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂǀĞŶĚĂ
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
171
171
171
171 WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
1.181
(58)
1.182
(58)
91.159 76.202 94.318 78.851 KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
91.159 76.202 94.318 78.851 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
(5)
(28)
(16)
(27)
ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
315
(48)
338
(70)
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝZĞƐĞƌǀĂƐĚĞ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞůŝĞŶƚĞƐ
34
92
34
92
>şƋƵŝĚŽ(Em milhares de reais)
monial - Deemed cost
ůƵĐƌŽƐ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Total do
166
166
ĂƉŝƚĂů
Reten- >ƵĐƌŽƐĂĐƵdos não ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ dƌŝďƵƚŽƐĐŽŵĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĂ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
(1)
2
(1)
2
ƐŽĐŝĂů WƌſƉƌŝŽ
/ŶǀĞƐƟĚĂƐ >ĞŐĂů
ção
mulados
Total ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
ůşƋƵŝĚŽ ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
6.704 2.514
8.288 2.012
Em 31 de dezembro de 2018
23.296 26.666
7.272 2.260
296
59.790
2.390
62.180
(548) (151)
(548) (151)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ
(281)
(281)
(281) /ZĞ^ƉĂŐŽƐ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŶĆŽƉĂŐŽƐ
2
2 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
6.156 2.363
7.740 1.861
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
(140)
140
- ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐͲWs
- 12.028
(7.271)
4.757
4.757 &ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ^W
- (2.967)
2.967
- ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.929
1.929
(11)
1.918 ĞǀŽůƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
28
28
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐͲ
96
(96)
- ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(1.195) (2.063) (1.147) (1.561)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(110)
(110)
(1)
(111) ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐ
>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
- 1.863
(1.863)
;ϭ͘ϭϲϳͿ ;Ϯ͘ϬϲϯͿ ;ϭ͘ϭϭϵͿ ;ϭ͘ϱϲϭͿ
Em 31 de março de 2020
23.296 35.587
2.968 2.356 1.878
66.085
2.380
68.465 ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉĂŐŽƐͲ
- (1.878)
(1.878)
(1.878) &ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŶĆŽƉĂŐŽƐ
1
1 ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(1.988) (300) (1.988) (300)
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
- (1.019)
1.019
- ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂŐŽƐ
ũƵƐƚĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞdeemed cost
578
578
578 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
15.518
15.518
87
15.605 ŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϵϴϴͿ ;ϯϬϬͿ ;ϭ͘ϵϴϴͿ ;ϯϬϬͿ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐͲ
776
(776)
- ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂŝǆĂĞ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(885)
(885)
(885) ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽ
3.001
4.633
>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
- 14.876
(14.876)
Em 31 de março de 2021
23.296 35.146
2.968 3.132 14.876
79.418
2.468
81.886 ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
ĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
1
2
2
Demonstrações do Resultado
Controladora
Consolidado ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͗ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐϭ͘ϳϲϱ
340
2.637
681 ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
(Em milhares de reais)
2021 2020
2021 2020 ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
3.002
1
4.635
2
(92)
(585)
(92)
(585)
Receitas
18.839 2.512 21.962 2.512
1.673 (245)
2.545
96
ƵƐƚŽĚŽƐŝŵſǀĞŝƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
(1.395) (218) (1.459) (218)
2021 2020
2021 2020
16.890 2.021 17.377 2.008
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
17.444 2.294 20.503 2.294 >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
15.605 1.795
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
/ZĞ^͗ŽƌƌĞŶƚĞƐ
(1.579) (202) (1.979) (230) >ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲZΨ
ϭϭ͕ϯϴϮϮ ϭ͕ϯϬϵϯ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(844) (1.243)
(875) (1.734) ŝĨĞƌŝĚŽƐ
207
17
207
17 ƵƌĂŶƚĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬŶĆŽŽĐŽƌƌĞZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
3.402 (163)
(9)
(23)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
15.518
1.836
15.605
1.795
ƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŽŶƐKƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
(4.785) 1.378 (4.787) 1.375
15.518 1.836 ƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ
(2.227)
(28) (5.671) (382) ƚƌŝďƵşǀĞůĂ͗ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
>ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
15.217 2.266 14.832 1.912 WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
87
(41)
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐŶĂşŶƚĞŐƌĂ͕
A Administração
Contador
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
Hernani Carlos Euzébio - CRC 1SP199369/O-0

Cooperativa de Trabalho Produção e Prestação de Serviços dos Catadores
Autônomos de Materiais Reaproveitáveis Coopere- Centro
C.N.P.J 07.012.957/0001-05
Edital de Convocação
Cooperativa de Trabalho Produção e Prestação de Serviços dos Catadores Autônomos
de Materiais Reaproveitáveis Coopere- Centro vem através desta pelo seu representante
legal, abaixo assinado, convocar os Cooperados para Assembléia Geral Ordinária que
se realizara no dia 01/06/2021, em sua sede, em primeira chamada as 15:00Hs em
segunda chamada as 16:00 Hs para a seguinte Pauta. 1º)- Eleição e Posse do
Conselho de Administração ( 12/04/2021 a 11/04/2024 ). São Paulo, 19 de Maio de
2.021
João Luiz Domingos Campos – Presidente
C.P.F 360.325.048-67
R.G 32.422.936-7 SSP/SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0004104-97.2021.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional
II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ
SABERa(o) Luiz Carlos Pestana, CPF 661.129.58872, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda. 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 INTIMAÇÃOpor EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 23.272,20
(referente a 01/02/2021), 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. Antes
de esgotado este último prazo, não será deferida a prática
de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud,
etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2021.
18 e 19.05
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RS HOLDING E
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 35.662.545/0001-48
NIRE Nº. 35.300.545.231
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 23 de abril de 2021,
recebeu a carta de renúncia do Sra. ÉRIKA NATSUMI
MATSUMOTO, ao cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração da Companhia, com
registro perante a JUCESP nº 215.321/21-2 em
13/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106883155.2015.8.26.0100 ( USUC 845 )A Doutora Ana Claudia
Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a Elvira Magro da Cunha Glória ou Elvira
Guida ou Elvira Magro ou Elvira Magro Guida,Floriano
Guida,Octacilio Ferreira da Silva por si e como viúvo de
Ivanilda Neves da Silva,Américo Pereira da Silva,Iclea ou
Icleia Furtado da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Wady
Lopes Ricardo ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua dos
Operários, nº 533-Vila Brasilina, no 21º Subdistrito - Saúde São Paulo-SP,com área de 105,88m²,achando-se cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob
o nº. 048.398.0069-3, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.
[18,19]

Living Sabino Empreendimentos Imobiliários Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1122484-98.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de
Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÁRCIO ANSELMO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
Brasileiro, CPF 113.183.738-08, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC, objetivando a cobrança de R$ 29.116,88 (junho/2017), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados nos anos letivos de 2013 e 2014. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021.
19 e 20.05
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36ª Vara Cível Foro Central Cível - SPCITAÇÃO PRAZO 20 DIAS PROC. nº 1022699-61.2020.8.26.0100 A
Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível Foro Central Cível - SP, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Julio Cesar Costa Gomes, CPF nº 126.863.778-52, que Bakus Negócios e Participações
Ltda, ajuizou uma ação Monitória para recebimento de R$ 1.605.427,27 (03/2020). Estando o réu em lugar
ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, pague o valor supra devidamente
corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, que o tornará isento das custas processuais ou, no
mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, ficando advertido de que
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo-SP.
J – 18 e 19/05
3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1003533-74.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA
MOURA DOS SANTOS, Brasileira, Divorciada, RG 24150794-7, CPF 184.799.438-58, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Antonio Laurenti, objetivando a cobrança no valor de R$ 43.164,33(Março/
2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente aos cheques emitidos pela ré, por esta inadimplidos.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que
em 15 dias, a fluir os 30 dias supra, pague o débito devidamente corrigido, acrescido de juros de mora, custas
processuais e honorários advocatícios equivalente a 5% do valor atribuído a causa, que tornará isenta das
custas (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. Em caso de revelia será nomeado curador especial, presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.
J – 18 e 19/05
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL- 2ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes
s/nº - 6º andar - salas nºs 611/613 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6070 / 71
/73 - São Paulo-SP - E-mail: sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1131371-76.2014.8.26.0100. O) MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
C í ve l , d o Fo r o C e n t ra l C í ve l , E s t a d o d e S ã o Pa u l o, D r. R E N ATO AC AC I O D E
AZEVEDO BORSANELLI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FFG PNEUS EIRELI
EPP (CNPJ 14.847.858/0001-65), na pessoa de seu representante legal Benilson
Gomes de Oliveira, que VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. lhe move ação
MONITÓRIA para cobrança de R$55.031,95 (dezembro/2014) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, débito este representado por títulos de crédito
sem força executiva. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
PAGUE o DÉBITO ATUAL (isenta de custas) ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de
constituir-se o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos
alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 14 de maio de 2021.
18 e

19/05

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Ata de Assembleia Geral Ordinária de 13 de maio de 2020
Data, Hora e Local: 13 de maio de 2020, às 10:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia” ou
“UQF”), localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, na Cidade de Embu-Guaçu/SP. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital
social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença. Presentes ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz
Guimarães, o membro da Diretoria, Sr. Alexandre Guilherme Marques Pinto e o representante da auditoria independente Sr. Wagner dos
Santos Jr. Composição da Mesa: Presidente, Alexandre Guilherme Marques Pinto; Secretária: Juliana Olívia. F. L. S. Martins. Ordem do
Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) fixar a
remuneração global da Diretoria da Companhia para o exercício de 2020; (iv) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, bem como
eleger seus membros. Esclarecimentos iniciais: O Presidente da Mesa informou que (i) esta ata será lavrada na forma de sumário; e (ii)
as manifestações de votos serão recebidas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia. Deliberações: Os acionistas, por
maioria de votos, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, aprovaram: (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as
contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) a Proposta de Destinação do
Resultado do Exercício apresentada pela Administração da Companhia, com base na qual o lucro líquido ajustado do exercício encerrado
em 31.12.2019, após deduzida a reserva de subvenção (incentivos fiscais), no valor de R$ 102.138.856,19 (cento e dois milhões, cento e
trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), terá a seguinte destinação: (a) R$ 5.106.942,81 (cinco milhões,
cento e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), para constituição da reserva legal, (b) R$ 5.821.914,80 (cinco
milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e quatorze reais e oitenta centavos), serão distribuídos e pagos aos acionistas, a título de
dividendos obrigatórios, até 31 de dezembro de 2020, (c) o saldo restante, no valor de R$ 91.209.998,58 (noventa e um milhões, duzentos
e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), para a reserva de lucros, calculado com base no lucro líquido
não destinado nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em conformidade com o artigo 196 da Lei
6.404/76, nos termos do orçamento de capital ora aprovado. (iii) fixar a remuneração global e anual da Diretoria em até R$ 7.300.000,00
(sete milhões e trezentos mil reais). (iv) Atendendo à solicitação das acionistas Cleide Marques Pinto, Cleita de Castro Marques e MJP,
deliberou-se a instalação do Conselho Fiscal. As acionistas Cleide e Cleita elegeram: Sr. Luiz Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG nº 6.575.180-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 611.352.838-34, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Benedito, 825, apartamento 202, Alto da Boa Vista, como membro titular.
A acionista Robferma elegeu: Sr. Rui Willig, brasileiro, solteiro, contador e Conselheiro FDC - Fundação Dom Cabral, publicitário, portador
da cédula de identidade RG nº 1003512728 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 281.208.840-00, residente e domiciliado na cidade de
Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, na Rua Arthur Rocha, nº 1.195, apartamento 301, Bairro Bela Vista, CEP 90450-171, como
membro titular. A acionista MJP elegeu o Sr. Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos, brasileiro, casado, dentista, portador da cédula de
identidade RG nº M3 389 239 e inscrito no CPF/MF sob o nº 305.033.538-68, residente e domiciliado na cidade de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais, na Rua dos Expedicionários, 437, apartamento 22, CEP 37711-041, como membro titular. Os suplentes serão eleitos
oportunamente. Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a lavratura de Termo de Posse em livro próprio e sua
remuneração global e anual foi fixada, por unanimidade de votos dos acionistas, no montante de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil
reais). A distribuição deste valor entre os membros do Conselho Fiscal será realizada oportunamente em Reunião do Conselho Fiscal. As
declarações de desimpedimento dos membros do Conselho Fiscal estão arquivadas na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata.
Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é
cópia fiel daquela transcrita em livro próprio. Embu Guaçu, 13 de maio de 2020. Alexandre Guilherme Marques Pinto - Presidente da
Mesa; Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária da Mesa. Acionistas: Robferma Administração e Participações Ltda. - p.p. Fernando
de Castro Marques; Cleita de Castro Marques; Cleide Marques Pinto - p.p Juliana Olivia F. L. S. Martins; MJP Administração e
Participações Sociedade Simples Ltda. - p.p. Fernando de Castro Marques. Conselheiro Fiscal: Luiz Guimarães. JUCESP nº
138.812/21-4 em 12/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014336-15.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO
CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIONÍSIO R MARTINS CLIMATIZAÇÃO E REFORMAS
ME, CNPJ 08.917.875/0001-64, com endereço à Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 1213, Centro, CEP 15801180, Catanduva - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Disparcon
Distribuidora de Peças para Ar Condicionado LTDA, alegando em síntese: Execução de título com valor de R$
7.178,48 (sete mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). 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 o débito e/ou em 03 (três) dias, pague. Não sendo impugnada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004123-84.2015.8.26.0006/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) titular de domínio CHR Incorporadora e Comercial Ltda/CHR Construtora e Comercial
Ltda CNPJ 45.002.714/0001-77 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por
Edificio Capri. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 842 do Código de Processo
Civil, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora que recaiu sobre os direitos que os executados
possuem sobre o apto. 11, 1º andar, do Edifício Capri, à Rua Dona Escolástica Melchert da Fonseca 440, Vila Matilde,
matrícula 122.867, 16º ORI-Capital, contribuinte nº 058.184.0160-1, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2021.
[18,19]
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CNPJ 11.365.737/0001-24 - NIRE 35.223.874.085
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença.
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 1.700.000,00, considerados excessivos em relação ao
objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 1.700.000 quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo.
O Capital Social passa de R$ 1.747.467,00 para R$ 47.467,00. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os
documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.05.2021. Sócio: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

Living Tupiza Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 10.336.270/0001-21 - NIRE 35.222.693.567
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 10.05.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 3.850.000,00, considerados excessivos
em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 3.850.000
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Living Empreendimentos
Imobiliários S/A, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital
excessivo. O Capital Social passa de R$ 16.408.970,00 para R$ 12.558.970,00. 2. Autorizar os administradores a
assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo,10.05.2021. Sócia:
Living Empreendimentos Imobiliários S/A, Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

Bepay Instituição de Pagamento S.A.
CNPJ/MF nº 24.313.102/0001-25 - NIRE 35.300.489.420
Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Horário e Local: Em 01.11.2020, às 09 horas, na sede social da Bepay Instituição de Pagamento S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco A, 1º andar, conjunto 13, Edifício
Jaçari, Alphaville Industrial, CEP: 06454-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do
§4º do Artigo 124 da Lei nº 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: Soraia Dias de Souza. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do Dia da AGE 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: Deliberações da Assembleia Geral
Extraordinária: 4.1. Aprovar a destituição do Sr. Paulo Renato Della Volpe do cargo de Diretor Vice-Presidente e do Sr.
Alexandre Ferrari do cargo de Diretor Presidente. 4.2. Aprovar a eleição do Sr. Guilherme Corbini Matheus, brasileiro,
solteiro, graduado em propaganda e marketing, RG nº 35.348.505 (SSP/SP), CPF nº 323.206.938-07; o Sr. Rafael Augusto
de Sousa, brasileiro, solteiro, publicitário, RG nº 27.383.189 (SSP/SP), CPF/MF nº 302.922.528-38, e o Sr. Hamilton
Ribeiro Junior, brasileiro, casado, graduado em análise de sistemas, RG nº 9.298.202-5 (SSP/SP), CPF/MF nº 068.415.57883, ambos com endereço comercial na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco A, conjunto 13 - Parte, Alphaville Industrial, CEP:
06454-000, na cidade de Barueri/SP. Todos serão eleitos ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca, com vigência até a
Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2022, assinando o competente Termo de Posse contendo a Declaração de
Desimpedimento, esta anexo a Ata. Encerramento: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata,
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri/SP, 01.11.2020. Assinaturas:
Alexandre Ferrari - Presidente da Assembleia; Patricia Luiza Broilo - Secretária da Assembleia; Acionistas: Maximizar
Empreendimentos e Participações Ltda (p. Paulo Renato Della Volpe) e 2CA Participações Ltda (p. Carlos Augusto Leite Netto
e Carlos Andre Branco Guimarães) e Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em Participações Multiestrategias (p.
Reag Administradora de Fundos). Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Soraia Dias de
Souza - Secretária. JUCESP nº 213.130/21-0 em 10.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EXITOBANK SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A
CNPJ 41.883.781/0001-97 - NIRE 3530056834-6
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição
Em 06/04/2021, às 11h, na sede social, na cidade de SP/SP. Presença de Acionistas: Estiveram presentes
todos os Acionistas, a saber, Sr. Herbert Correa de Toledo e Exitobank Serviços Financeiros Eireli, neste
ato representada pela Sra. Mirna Fernanda Duarte de Toledo, na qualidade de subscritores do Capital Social
da empresa ora constituída, conforme as assinaturas apostas na Lista de Presença e no Boletim de Subscrição
das quotas, representando assim, 100% do Capital Social votante. Mesa: Presidente, Sr. Herbert Correa de
Toledo e Secretária, Sra. Mirna Fernanda Duarte de Toledo. Publicações: Os acionistas foram convocados
por Carta Convite, entregue em 06/03/2021. Deliberações: Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social:
o Sr. Presidente solicitou a leitura da minuta do Estatuto, submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em
sua aprovação unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Exitobank Securitizadora de Crédito
S/A a ter a redação estabelecida ao final das deliberações desta Ata. Boletim de Subscrição das Ações: Foi
aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I: a)
Nome: Herbert Correa de Toledo, RG 22.489.568-0 SSP/SP, CPF 184.094.638-57, e Exitobank Serviços
Financeiros Eireli, CNPJ 40.909.811/0001-24, neste ato representada pela Sra. Mirna Fernanda Duarte de
Toledo, RG 29.583.818-8 SSP-SP e CPF 269.700.068-24. Ações subscritas: 100.000 ações ordinárias
nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das Ações:
100%. Distribuição por subscritor: Herbert Correa de Toledo, com 80% das ações e Exitobank Serviços
Financeiros Eireli, com 20% de ações. Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global
dos Diretores. Aprovaram a eleição dos Srs. Herbert Correa de Toledo, anteriormente qualificado, como DiretorPresidente da Companhia e a Sra. Mirna Fernanda Duarte de Toledo, anteriormente qualificada, como Diretora
de Relação com Investidores da Companhia, todos com mandato de 03 anos, iniciando nesta data de 06/04/2021.
Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, serão realizadas no “DOE/SP” e no periódico
“Jornal O Dia”. SP, 06/04/21. Presidente, Sr. Herbert Correa de Toledo e Secretária, Sra. Mirna Fernanda Duarte
de Toledo. JUCESP NIRE 3530056834-6 de 10/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Da Costa faz história em prova
que teve acidente impressionante

Félix da Costa na liderança: português fez história em Interlagos
Diego – e então começou o duelo no cronômetro contra Khodair, o segundo colocado. No momento da punição, a diferença
entre eles era de exatos 5s040 –
mas ficou oscilando entre 4s e
6s até o final da prova, dependendo do desempenho dos pilotos
em suas tentativas de superar o
rival. A vitória chegou a ficar nas
mãos de Khodair em duas oportunidades, mas no final Casagran-

de foi capaz de recuperar o terreno. Na bandeirada, após a aplicação dos 5s de punição, Casagrande venceu a prova por apenas 0s569.
Manobra sensacional – Na
segunda corrida, com a inversão
dos dez primeiros da primeira
prova para compor o grid, a primeira fila foi formada com Galid Osman na pole e Félix da Costa no segundo lugar. Galid man-

Foto/ Wagner Carmo

Troféu Brasil de Atletismo será de
10 a 13 de junho, em São Paulo

Felipe Santos
A Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt) anunciou a
mudança de data do Troféu Brasil de Atletismo, a mais importante competição interclubes da
América Latina, para o período
de 10 a 13 de junho. A entidade
confirmou que o torneio será disputado no estádio do Centro
Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), na Vila Clementino, em São Paulo.

A competição estava inicialmente marcada para o período de
3 a 6 de junho e foi transferida
porque o Conselho de Administração da CBAt aceitou ponderações de seu Conselho Técnico,
listadas na Ata da Reunião Extraordinária 04/2021, realizada no
último 10 de maio.
O Conselho Técnico apontou
a necessidade do adiamento em
função da disputa do Campeona-

to Sul Americano de Adultos,
marcado para o período de 29 a
31 de maio, em Guayaquil, no
Equador (também teve sua data
alterada, após a desistência da
Argentina de organizar o torneio
e a mudança da sede para o Equador). No entender dos integrantes do grupo, os atletas convocados para a seleção brasileira
seriam extremamente prejudicados pelo fato de não terem tempo hábil para sua recuperação. A
CBAt levou em consideração
também a dilatação de prazo de
confirmação do Centro Olímpico solicitada para Prefeitura Municipal de São Paulo.
Tanto o Campeonato SulAmericano como o Troféu Brasil são ótimas oportunidades de
os atletas tentarem os índices
exigidos pela World Athletics
para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que tem cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho.
Na edição de 2020, disputada também no Centro Olímpico
e sua nova pista reformada, o Pinheiros confirmou seu favoritis-

mo e conquistou o pentacampeonato do Troféu Brasil. A equipe
venceu na classificação geral,
com 511.5 pontos, no masculino, com 214, e no feminino,
com 297,5 pontos.
A Orcampi, de Campinas, comemorou o vice-campeonato,
com 211 pontos, sendo também
segunda colocada no feminino
(115) e terceira no masculino
(96).
Já a AABLU, de Blumenau,
ficou e terceiro lugar no geral,
com 194 pontos, ficando em segundo no masculino (116) e em
terceiro no feminino (78 pontos).
Os melhores atletas da competição foram Felipe Vinicius
dos Santos (AABLU), que obteve índice olímpico no decatlo, e
Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros), bicampeã do salto triplo.
A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo brasileiro para a entidade gestora do
esporte e os atletas brasileiros,
visando a saúde integral dos indivíduos e apoio às competições.

Os quatro atletas brasileiros
que representarão o Brasil na
estreia do surfe nos Jogos
Olímpicos de Tóquio, de 23/7 a
8/8, demostram muita vontade e
garra para a conquista de uma
medalha. “No que depender de
mim, vou chegar lá com muita
vontade de trazer esse ouro”,
diz sem titubear Gabriel Medina, bicampeão mundial (2014/
2018). “Vou dar o meu melhor
para trazer essa medalha inédita”, dispara o atual campeão
mundial Ítalo Ferreira.
A ala feminina também não
deixa por menos. A atleta que
acaba de vencer a etapa de Margaret River (Austrália) e assumiu a vice-liderança do campeonato mundial na temporada
2021, Tatiana Weston-Webb e a
eleita oito vezes a melhor surfista brasileira Silvana Lima,
contam que estão em treinamento intensivo para abocanhar uma
medalha e ambas dizem estar
tranquilas física e psicologicamente para a competição. “Estou muito feliz em conquistar
o meu sonho de estar no maior evento esportivo do mundo.
E, o mais importante, estou
bastante otimista”, afirma Tati.
Os surfistas olímpicos foram selecionados, a partir do
ranking de 2019, do Circuito
Mundial de Surfe (Championship Tour), maior competição
da modalidade no mundo, promovida pela WSL - World Surf
League. No total serão 40 atletas da elite do surfe mundial que
estarão nas Olimpíadas de Tó-

Foto/ Matt Dunbar

Na estreia do surfe nas Olimpíadas,
confiança e otimismo imperam entre
os quatro atletas brasileiros

Ítalo Ferreira, em Newcastle
quio, no Japão - 20 homens e 20
mulheres, com no máximo dois
representantes de cada país em
cada gênero.
“Acho que o Brasil vai chegar muito forte nos Jogos
Olímpicos. Vejo que estão todos motivados, pr eparados e
animados. E, sem dúvida, o
surfe vai crescer ainda mais
com essa entrada nas Olimpíadas”, considera o paulista
Medina, de 27 anos, atualmente
em 1º no ranking da WSL. “É
algo indescritível, nunca imaginei participar desse momento histórico. Estou treinando
bastante e será uma honra representar nosso país”, acentua
o potiguar Ítalo, de 27 anos.
Tati alega não ter nem palavras para descrever a emoção
que é fazer parte dos Jogos. Gaúcha, 25 anos (filha de brasileira com inglês), reside em Kau-

ai, ilha do arquipélago havaiano,
conta que não tem um treino
específico para vencer as ondas
do Japão.
Para Silvana Lima “a ficha
não caiu ainda, mas deve cair
quando me juntar com toda
equipe e embarcar para o Japão. Até lá estou sonhando aos
pouquinhos” . Cearense, 35
anos, a atleta já chegou ao vicecampeonato mundial nas temporadas 2008 e 2009.
Os quatro brasileiros já surfaram as ondas do Japão e até levaram medalhas quando competiram no país. No Pré-Olímpico disputado durante o ISA
World Surfing Games, de 2019,
em Miyazaki, Ítalo conquistou o
ouro e Medina o bronze. “Foi
ótimo poder ir lá antes dos Jogos e conhecer o Japão, a sua
cultura e para começar a
adaptar”, conta Medina.

Já Silvana ficou com a prata
no feminino da competição:
“Foi incrível essa conquista no
Japão, não conhecia o país e
só de ter subido ao pódio fiquei muito feliz. Também conheci um pouco das ondas locais”.
Mas especificamente a praia
Tsurigasaki (Província de Chiba), escolhida para sediar as
competições de surfe nos Jogos, os brasileiros ainda não
conhecem. “Sabemos que são
um pouco parecidas com as
ondas do Nordeste do Brasil,
então, acredito que vamos nos
adaptar rápido”, diz Silvana.
Medina obteve a informação
de que as ondas não são as tradicionais que costumam pegar
no tour. “Parece que são menores e com menos força e, sabendo disso, vou me preparar
para essa situação. Pretendo
perder peso para ficar um pouco mais leve e poder surfar
essa onda nas melhores condições.”
“Nunca surfei nessa praia,
mas já surfei em outro local
que deve ter condições parecidas ao do ISA Games de 2019,
quando fui super bem. Geralmente é mais beach break e
ondas menores”, explica Tati.
Cada atleta deve levar uma
média de 20 pranchas para o Japão. “Tenho feito pranchas sob
medida em parceria com Tico
e Teco, em Santos, e para as
Olimpíadas não poderia ser
diferente. Desenvolvemos juntos as pranchas”, conta Ítalo.

teve a dianteira na largada, com
Félix perdendo a posição para o
piloto mais jovem do grid, Pedro
Cardoso, três voltas mais adiante. Uma volta depois o português também seria superado por
Denis Navarro, em uma manobra
sensacional que viu o paulista ultrapassar Da Costa e Cardoso na
freada do Esse do Senna.
O início dos pit stops obrigatórios, na oitava volta, mudou
tudo. Galid perdeu muito tempo
em sua parada e saiu da briga pela
vitória. Mas Félix conseguiu retornar na dianteira, que manteve
até a bandeirada. Nas voltas finais, Daniel Serra, que havia largado em 24º e fazia uma corrida
espetacular, passou a duelar com
Guilherme Salas pela segunda
posição.
Em uma das escaramuças da
dupla, Gaetano Di Mauro viu um
espaço entre os dois carros e
mergulhou para tentar uma ultrapassagem que, se acontecesse,
seria heroica. Mas não deu certo. O choque com o Cruze de
Salas ergueu a frente do carro de
Gaetano, e o fluxo de ar gerado

pela alta velocidade fez o resto,
jogando o carro do jovem Di
Mauro para o alto e, depois, contra o muro.
Com o resultado, Daniel Serra continua na liderança, mas agora com Bruno Baptista na segunda
posição depois de obter um terceiro e um décimo lugares em Interlagos. O vencedor da primeira
prova, Casagrande, agora está na
sexta posição da tabela.
Já Félix da Costa, apesar de
ser vencedor legítimo da segunda prova, não terá seus pontos
computados no campeonato devido uma cláusula do regulamento que obriga a todos os competidores serem filiados à Confederação Sul-Americana de Automobilismo. Como foi convidado na semana passada para substituir o atual campeão Ricardo
Maurício, em convalescência ligada ao covid-19, o piloto português não teve tempo de cumprir essa formalidade. Mesmo
assim, com uma atuação de gala,
o atual campeão mundial de Fórmula E entrou para a história do
automobilismo brasileiro.

Kartismo: Alberto Otazú quer
manter liderança na F-4 Akasp
Foto/ Pedro Bragança

no muro. Di Mauro foi imediatamente socorrido e levado para
o Hospital Santa Maggiori, em
São Paulo, pelo helicóptero UTI
fornecido pela patrocinadora
Prevent Senior, em um trajeto
que levou apenas três minutos.
Após exames e uma pausa para
recuperação, Gaetano postou um
vídeo em suas mídias sociais informando que estava bem.
Ataques – Com novo formato, cada corrida em Interlagos
contou com 30 minutos + uma
volta de duração. Na primeira
prova o pole position Gabriel
Casagrande largou bem mas foi
duramente atacado pela dupla
Allam Khodair e Diego Nunes,
ambos da equipe Blau Motorsport, que largaram logo atrás e já
na Reta Oposta emparelharam
com o ponteiro em uma situação
bastante crítica na qual Casagrande acabou tocando com ambos –
e quem levou a pior foi Nunes,
que perdeu várias posições e ficou fora da briga pela liderança.
Nas voltas finais, Casagrande foi informado que receberia
5s de punição pelo toque com

Foto/ Duda Bairros

Gabriel Casagrande venceu a prova principal. Na segunda corrida, português tornou-se o primeiro europeu a ganhar na Stock Car
O fã da Stock Car Pro Series
curtiu no domingo mais de uma
hora de emoção em duas corridas sensacionais, válidas pela
segunda etapa da temporada
2021. A primeira prova foi decidida por apenas meio segundo de
diferença entre o vencedor Gabriel Casagrande e o segundo
colocado Allam Khodair – com
os dois duelando metro a metro
nas voltas finais.
Na prova complementar o
português António Félix da Costa fez história ao tornar-se o primeiro piloto europeu a vencer
na Stock Car, mas com um grande susto no final: na briga pelo
segundo lugar, o até então vicelíder Gaetano Di Mauro literalmente levantou voo e bateu violentamente contra a barreira
de proteção ao entrar na reta
dos boxes “encaixado” entre os
carros de Daniel Serra e Guilherme Salas.
A batida destruiu a parte traseira do carro do jovem astro da
Stock Car, que sofreu dois choques: primeiro ao atingir o solo
e outro ao colidir com violência

O campeonato de F-4 da
Associação de Kart Amador de
São Paulo (Akasp) realiza nesta quarta-feira (19) a prova que
encerra a primeira metade do
segundo turno, com a quarta
etapa programada para as
21h30 no Kartódromo Granja
Viana (Cotia/SP). A liderança
do segundo turno é da dupla
Rogério Cebola/Alberto Otazú
(Cardoso Funilaria e Pintura/
Bianchi Automóveis/ AVSP/No
Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/Imab/Concept Kart),
campeões do primeiro turno.
“Teremos outro grande desafio, pois além do campeonato da Akasp ter ótimos pilotos,
tem um regulamento que equilibra ainda mais as disputas, e
nos força a lutar até o fim”, comenta Alberto Otazú, maior
vencedor desta temporada, e
que deve largar da quarta posição em fila indiana e com um
lastro adicional de 10 quilos.
“Isso que dá vencer aqui na
Akasp”, sorri Otazú.
Pelo regulamento de F-4 da
Akasp, não existe tomada de
tempos. O grid em fila indiana
é formado pela metade dianteira dos pilotos da corrida anterior, com suas posições invertidas em relação ao resultado
final obtido. E o vencedor de
cada etapa, além de largar atrás,
tem que correr na prova seguinte com o ‘Lastro do Sucesso’,
ou seja, cinco quilos adicionais
a cada vitória. Caso o piloto alcance vitórias consecutivas,
este lastro vai sendo dobrado.
“Será uma prova que tentarei ficar no pódio, terminando
entre os três primeiros. Não
será nada fácil, mas só assim
para me manter na liderança do
O atual campeão mundial se refere aos shapers e surfistas Adriano Teco e Tico Oliveira.
PROGRAMAÇÃO
DO
SURFE NOS JOGOS OLÍMPICOS
25 DE JULHO (domingo) –
Das 7 às 16h20 (das 19h de sábado às 4h20 de domingo, no
Brasil)
Round 1 da categoria masculina; Round 1 da categoria
feminina; Round 2 da categoria masculina; Round 2 da categoria feminina.
26 DE JULHO (segundafeira) – Das 7 às 16h40 (das
19h de sábado às 4h40 de domingo, no Brasil)
Round 3 da categoria feminina; Round 3 da categoria
masculina.

campeonato”, completa Otazú.
A dupla Otazú/Rogério Cebola lidera com 94 pontos, 18
de vantagem sobre Nelson Reple/Igor Mori, com a dupla
Eder Ayres/Giovanni Bondança e o trio Bruno Biondo/Emílio Di Bisceglie/Arnaldo Biondo empatados em terceiro
com 65 pontos. Alexandre Albino está em quinto na tabela
de pontuação, com 64 pontos.
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 Cebola, 94 pontos; 2) Nelson Reple/Igor Mori, 76; 3)
Eder Ayres/Giovanni Bondança, 65; 4) Emílio Di Bisceglie/
Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 65; 5) Alexandre Albino,
64; 6) Emílio Di Bisceglie/
Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 58; 7) Carlos Santana, 51;
8) André Relvas/Luiz Reche,
50; 9) Eduardo Reche, 48; 10)
Sérgio Gonçalves/Dilson Sucupira, 45.
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
27 DE JULHO (terça-feira)
– Das 7 às 14h20 (das 19h de
sábado às 2h20 de domingo, no
Brasil)
Quartas-de-final da categoria masculina; Quartas-de-final
da categoria feminina; Semifinal da categoria masculina; Semifinal da categoria feminina.
28 DE JULHO (quarta-feira) – DAS 8H ÀS 11H35 (das
20h de sábado às 23h35 de domingo, no Brasil)
Bateria da medalha de
bronze feminina; Bateria da
medalha de bronze masculina;
Bateria da medalha de ouro feminina; Bateria da medalha de
ouro masculina; Cerimônia de
entrega de medalhas feminina;
Cerimônia de entrega de medalhas masculina.

