
Nª 24.928 Preço banca: R$ 3,50

Ministério autoriza mais leitos de
suporte pulmonar para os estados

Consumo mundial de café atinge
volume de 167,58 milhões de sacas
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Vendas nos supermercados
crescem 4% no primeiro

quadrimestre

www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

15º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,06
Venda:       5,06

Turismo
Compra:   5,00
Venda:       5,22

Compra:   6,61
Venda:       6,61

Esporte
Qualificados para Tóquio almejam bons resultados

no Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo

Alexsandro Melo, o Bolt
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A 40ª edição do Troféu
Brasil Loterias Caixa de Atle-
tismo, que será disputada de
quinta-feira (10) a domingo
(13), será muito especial. Afi-
nal, além dos que tentam os
índices, os atletas já qualifica-
dos para a Olimpíada de Tó-
quio, que terá a cerimônia de
abertura no dia 23 de julho e
encerramento em 8 de agos-
to, terão uma ótima oportuni-
dade de avaliar seus treina-
mentos nesta época difícil de
pandemia, que impede muitos
de competir no exterior.

Dos 23 qualificados, 13
garantiram participação no tor-
neio, que será realizado no
Centro Olímpico de Treina-
mento e Pesquisa, na Vila Cle-
mentino, em São Paulo, a par-
tir das 13:15 de quinta-feira,
sem a presença de público,
mas com transmissão, ao vivo,
do Canal Atletismo e do Ca-
nal Olímpico da TVNSports.

“Minha expectativa é de
tentar manter os títulos dos
800 m e dos 1.500 m porque
é importante ter uma sequên-
cia boa no Troféu”, disse Thi-
ago do Rosário André (CT
Maranhão), que obteve quali-
ficação olímpica no sábado ao
completar os 800 m em
1:44.92, em São Paulo. “Eu
quero dar o meu melhor e dei-
xar as surpresas acontecerem
naturalmente, como vêm acon-
tecendo. “

Thiago André, finalista dos
800 m no Mundial de Londres-
2017 e representante do Bra-
sil nos 1.500 m nos Jogos do
Rio-2016, está otimista. “Ló-
gico que eu quero fazer um ex-

celente resultado,
mas as condições
climáticas têm de
estar a favor, até por-
que o tempo mu-
dou”, lembrou em
referência à queda
da temperatura e à
garoa em São Paulo.
“Mas, independen-
temente de tudo,
quero dar meu me-
lhor e sair da prova
com a sensação de
dever cumprido e
feliz que fiz o pos-
sível e impossível
para fazer uma exce-
lente competição”,
completou o cam-
peão sul-americano
das duas provas em
Guayaquil, no Equa-
dor.

Outro atleta ani-
mado com a possibi-
lidade de competir é
Alexsandro Melo, o
Bolt (CT Maranhão),
que no ano passado
venceu o salto em
distância e o triplo
no Troféu Brasil
(prova em que está
qualificado). “Quero corrigir os
erros das últimas competições,
chegar bem no Troféu Brasil, ten-
tar fazer o índice do distância,
que está pertinho, e saltar acima
dos 17,00 m no triplo”, disse
Bolt, que ganhou duas medalhas
no Sul-Americano – ouro no tri-
plo e bronze no distância.

A competição marcará a es-
treia de Darlan Romani (Pinhei-
ros), recordista sul-americano
do arremesso do peso e quarto

colocado no Mundial de Doha-
2019, na temporada 2021. De-
pois de alguns problemas físicos,
que o fizeram passar algumas
semanas em Pelotas (RS), aos
cuidados da equipe do coordena-
dor médico da CBAt, André
Guerreiro, está de volta a Bragan-
ça Paulista (SP). “Agora estou
zerado. Espero fazer uma boa
prova”, disse o catarinense, uma
das apostas do Brasil na Olimpí-
ada.

Já Augusto Dutra
(Pinheiros) tem um
objetivo definido na
competição. “Minha
meta é quebrar o re-
corde do Troféu Brasil
de 5,72 m no salto
com vara. Estou ani-
mado para tentar e su-
perar a marca do Fábio
Gomes”, revelou.

Dos qualificados
estão confirmados
também no Troféu
Brasil Loterias Caixa:
Paulo André Camilo de
Oliveira (Pinheiros-
SP) - 100 m, Eduardo
de Deus (CT Mara-
nhão) - 110 m com
barreiras, Marcio Te-
les (Orcampi), 400 m
com barreiras, Samory
Uiki (Sogipa-RS), sal-
to em distancia, Caio
Bonfim (CASO-DF),
20 km marcha atlética,
Matheus Gabriel Cor-
rea ( AABLU-SC), 20
km marcha, Felipe Vi-
nicius dos Santos (AA-
BLU-SC), decatlo, Vi-
toria Rosa (Pinheiros-
SP), 200 m, e Fernan-

da Borges (AABLU-SC), lança-
mento do disco.

Alison dos Santos, Gabriel
Constantino, Almir Junior e An-
dressa Morais estão num cam-
ping do COB/CBAt em Portugal,
Aldemir Gomes com uma con-
tusão, Érica Sena e Thiago Braz
fora do País, Paulo Roberto Pau-
la, Daniel Chaves e Daniel Nas-
cimento se preparam para dispu-
tar a maratona olímpica. Daniel
Nascimento, por exemplo, viajou

na madrugada de domingo (6/
6) para o Quênia, de onde se-
guirá direto para o Japão.

O Troféu Brasil Loterias
Caixa de Atletismo seguirá um
rígido protocolo de segurança
em função da pandemia da CO-
VID-19, com base em todas as
orientações das autoridades
sanitárias do município e do
Estado. A competição terá suas
normas adaptadas para o aten-
dimento à pandemia.

Todos os credenciados pas-
sarão por um scanner para a
medição da temperatura cor-
poral antes de entrar no Cen-
tro Olímpico e, em caso de
suspeita, será feito o teste de
COVID-19. Será obrigatório o
uso de máscaras, com exceção
no momento das provas, a or-
ganização oferecerá e incenti-
vará o uso do álcool em gel,
realizará a limpeza de imple-
mentos utilizados, o distanci-
amento entre atletas na câma-
ra de chamada, e entre os trei-
nadores, nas arquibancadas e a
cerimônia de premiação será
diferenciada (os que forem ao
pódio pegam as próprias me-
dalhas), entre outros procedi-
mentos.

Os fãs do esporte poderão
acompanhar o desempenho dos
atletas ao vivo pelo Canal Atle-
tismo da TVNSports.

A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo bra-
sileiro para a entidade gestora
do esporte e os atletas brasi-
leiros, visando a saúde integral
dos indivíduos e apoio às com-
petições. As Loterias Caixa
são a patrocinadora máster do
atletismo brasileiro.

EUA doarão
500 milhões
de vacinas a
mais de 90

países

OMS:
vacinação na

Europa é
insuficiente

para proteger
região

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, pla-
neja comprar da Pfizer 500
milhões de doses da vacina
contra o novo coronavírus e
doá-las para mais de 90 países.
Ao mesmo tempo, ele pede que
as democracias do mundo fa-
çam sua parte para ajudar a aca-
bar com a pandemia, disse a
Casa Branca.

O anúncio da doação de va-
cinas - a maior já feita por qual-
quer país - chega depois de Bi-
den se encontrar com presiden-
tes das outras economias avan-
çadas do G7 na Inglaterra. “O
objetivo da doação é salvar vi-
das e encerrar a pandemia, além
de fornecer o fundamento de
ações adicionais a serem anun-
ciadas nos próximos dias”, in-
formou a Casa Branca.   Pág. 3

O nível de vacinação na
Europa é insuficiente para evi-
tar o ressurgimento da pande-
mia, alertou o diretor europeu
da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Hans Kluge, na
quinta-feira (10). Ele pediu que
se evite o “erro” do aumento
de casos durante o verão de
2020.

“A cobertura da vacinação
está longe de ser suficiente
para proteger a região de um
ressurgimento”, advertiu o di-
retor europeu da OMS, Hans
Kluge, em entrevista coletiva
online. “O caminho a percor-
rer para alcançar uma cobertu-
ra de pelo menos 80% da po-
pulação adulta ainda é conside-
rável”, disse ele.  Página 3

 A partir desta sexta-feira
(11) começa, na capital
paulista, a vacinação de pro-
fissionais da educação com 18
anos ou mais. Na próxima se-
gunda-feira (14), a prefeitura
de São Paulo ira retornar a
vacinação por faixa-etária,
imunizando pessoas com 58 e
59 anos. Além disso, as equi-
pes do Consultório de Rua irão
buscar as pessoas com 18
anos ou mais em situação de
rua que ainda não se vacina-
ram. “Nós voltamos agora
para a vacinação pelas faixas

etárias, após imunizarmos
todo o grupo de pessoas com
comorbidades, os profissionais
da Saúde, da assistência soci-
al, gestantes acima de 18 anos
e vacinaremos também a po-
pulação em situação de rua,
além de ter esse foco maior
nas faixas etárias”, disse o pre-
feito Ricardo Nunes.

O retorno da vacinação
pela faixa-etária ocorre após a
imunização de quase todos os
grupos prioritários estabeleci-
dos pelo Plano Nacional de
Imunização (PNI).    Página 2
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As vendas nos supermerca-
dos registraram um crescimen-
to de 4% no primeiro quadrimes-
tre de 2021 na comparação com

o mesmo período do ano passa-
do. No mês de abril ante o mes-
mo mês de 2020, houve cresci-
mento de 2,77%. Já em relação

a março de 2021, a pesquisa
aponta queda de 4,82%, devido a
abril ter um dia a menos do que
o mês anterior.     Página 3

Por 9 votos a 1, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu
na quinta-feira (10) que o esta-
do de São Paulo deve indenizar
um fotógrafo que foi atingido no
olho por uma bala de borracha
disparada pela Polícia Militar
durante uma manifestação.

Os ministros julgaram um
recurso apresentado pela defe-
sa do fotógrafo Alexandro Wag-

SP terá de indenizar fotógrafo
atingido durante

manifestação em 2003
ner Oliveira da Silveira, que per-
deu 90% da visão do olho es-
querdo enquanto cobria uma ma-
nifestação de servidores públi-
cos, realizada em maio de 2003,
na Avenida Paulista, em São Pau-
lo. O fotógrafo foi atingido em
uma operação da Polícia Militar
para desobstruir a via pública.
Durante o tumulto, 23 pessoas
ficaram feridas.     Página 2

Vale terá de pagar R$ 1 milhão
a cada empregado morto em

Brumadinho
A Justiça do Trabalho conde-

nou a Vale a pagar R$ 1 milhão
por danos morais para cada em-
pregado da mineradora que mor-
reu no rompimento da barragem
ocorrido na mina Córrego do
Feijão, em Brumadinho (MG).
Os valores deverão ser destina-
dos aos espólios das vítimas e a
seus herdeiros. A decisão foi to-
mada na última segunda-feira (7)
no âmbito de uma ação civil pú-
blica movida em janeiro pelo Sin-
dicato Metabase Brumadinho. É

uma sentença inédita em ações
judiciais envolvendo a tragédia.
Até então, a Justiça já havia, em
diferentes processos, estipulado
valores para reparar danos mo-
rais causados aos familiares dos
mortos. Em 49 páginas, a juíza
Viviane Célia Correa, do Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT-
MG), reconheceu que as própri-
as vítimas que foram a óbito tam-
bém sofreram danos morais que
precisam ser indenizados.

Página 8
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 A partir desta sexta-feira
(11) começa, na capital paulis-
ta, a vacinação de profissionais
da educação com 18 anos ou
mais. Na próxima segunda-fei-
ra (14), a prefeitura de São Pau-
lo ira retornar a vacinação por
faixa-etária, imunizando pesso-
as com 58 e 59 anos. Além dis-
so, as equipes do Consultório
de Rua irão buscar as pessoas
com 18 anos ou mais em situa-
ção de rua que ainda não se va-
cinaram.

“Nós voltamos agora para a
vacinação pelas faixas etárias,
após imunizarmos todo o grupo

de pessoas com comorbidades,
os profissionais da Saúde, da as-
sistência social, gestantes acima
de 18 anos e vacinaremos tam-
bém a população em situação de
rua, além de ter esse foco maior
nas faixas etárias”, disse o pre-
feito Ricardo Nunes.

O retorno da vacinação pela
faixa-etária ocorre após a imu-
nização de quase todos os gru-
pos prioritários estabelecidos
pelo Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI). Na cidade de São
Paulo são estimadas cerca de
140 mil pessoas entre 58 e 59
anos.

Além disso, por meio do
Programa Municipal de Imuni-
zações (PMI), a secretaria ini-
ciou na quarta-feira (9) a vaci-
nação para cerca de 8 mil pro-
fissionais da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvol-
vimento Social, que atuam na li-
nha de frente em serviços da pro-
teção social junto à população
em situação de vulnerabilidade.
Serão imunizados 1.777 profis-
sionais entre 18 e 30 anos, 2.509
entre 31 e 40 anos, 2.134 entre
41 e 50 anos e 1.567 com mais
de 50 anos.

“Com isso terminamos a va-

cinação com todos os funcioná-
rios vacinados contra a covid-19,
incluindo os que trabalham nos
serviços de acolhimento institu-
cional para crianças e adoles-
centes, que não são parceiros da
prefeitura, mas que também
prestam esse serviço”, destacou
a secretária municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Soci-
al, Berenice Giannella.

Pessoas em situação de
rua

Em fevereiro deste ano, a
prefeitura de São Paulo iniciou
a vacinação das pessoas em si-
tuação de rua. Ao todo, já foram

aplicadas 21.754 doses da vaci-
na contra a covid-19 nos que es-
tão cadastrados nos centros de
acolhida da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvol-
vimento Social..

“Vacinamos todos os mora-
dores de rua com mais de 60
anos e os moradores de rua que
estavam nos Centros de Acolhi-
da da Prefeitura. Agora iremos
vacinar cerca de 14 mil pessoas
que efetivamente ficam e moram
nas ruas de forma permanente.
As nossas equipes do Consultó-
rio de Rua irão até eles, já que
eles não são os pacientes que vão

até as unidades de saúde. Nós
iremos buscá-los nos lugares
que eles vivem e moram”, afir-
mou o secretário Edson Apare-
cido.

A previsão é que mais 14 mil
pertencentes ao grupo sejam va-
cinados. “Só tenho que agrade-
cer muito esse trabalho. Isso é
muito importante, porque a po-
pulação em situação de rua pre-
cisa ser defendida, protegida e
vacinada, superando este mo-
mento tão difícil”, disse o padre
Júlio Lancellotti, que atua em
defesa das pessoas em situação
de rua. (Agencia Brasil)

Governo de SP realiza audiências
públicas para elaboração do

Orçamento de 2022
O Governo do Estado de São

Paulo, por meio da Secretaria de
Projetos, Orçamento e Gestão,
realiza de 11 a 25 de junho a
Audiência Pública para elabora-
ção do Orçamento do Estado de
2022. A audiência, pela internet,
tem por objetivo garantir trans-
parência e ampliar a participação
da população no planejamento
do Estado. Os resultados vão
subsidiar a elaboração do Pro-
jeto de Lei Orçamentária Anual.

A participação pode ser fei-
ta de forma online, pelo site
audienciasdoorcamento.sp.gov.br,
criado com o intuito de propor-
cionar ao cidadão informações
sobre o Orçamento do Estado,
com perguntas e respostas e
acesso direto ao sistema de par-
ticipação, onde é possível suge-

rir melhorias em todas as áreas
que compõem o poder público
na região onde o participante
vive, dentro do estado de São
Paulo.

As audiências eletrônicas
são uma oportunidade para a co-
munidade contribuir, de manei-
ra efetiva, na construção de um
orçamento mais próximo do ci-
dadão, que pode apontar áreas e
ações prioritárias para a região
em que ele vive. Qualquer cida-
dão paulista ou residente no es-
tado pode participar da audiên-
cia, com sugestões que visem o
desenvolvimento social e eco-
nômico sustentável de sua cida-
de, região e Estado.

A discussão sobre o Orça-
mento do Estado passou pela
elaboração da LDO (Lei de Di-

retrizes Orçamentárias), cuja
audiência foi realizada entre 27
de março e 11 de abril. A parti-
cipação do cidadão contribuiu
para a produção do relatório que
embasou o projeto de lei proto-
colado na Assembleia Legislati-
va do Estado para apreciação dos
deputados estaduais. O relatório,
disponível no portal das Audiên-
cias Públicas, conta com 1.098
contribuições registradas e apre-
senta escolhas e sugestões fei-
tas pelos cidadãos durante a con-
sulta eletrônica.

A Audiência Pública realiza-
da pelo Governo do Estado de
São Paulo, por meio da Secreta-
ria de Projetos, Orçamento e
Gestão, oferece a oportunidade
para o cidadão indicar o que ele
considera prioridade nos inves-

timentos do Estado. O sistema
de participação é composto por
formulário em etapas, que pro-
porcionam a oportunidade de su-
gerir ações para o desenvolvi-
mento econômico e social da
sua cidade e região.

A realização da Audiência
Pública é um instrumento legal
previsto na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, que per-
mitem aos cidadãos manifesta-
rem suas demandas e necessida-
des regionais. Tem como obje-
tivo estimular a participação dos
cidadãos paulistas e garantir
maior transparência na prepara-
ção do PPA (Plano Plurianual),
LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias) e LOA (Lei Orça-
mentária Anual).

SP terá de indenizar fotógrafo atingido
durante manifestação em 2003

Por 9 votos a 1, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu
na quinta-feira (10) que o esta-
do de São Paulo deve indenizar
um fotógrafo que foi atingido no
olho por uma bala de borracha
disparada pela Polícia Militar
durante uma manifestação.

Os ministros julgaram um
recurso apresentado pela defe-
sa do fotógrafo Alexandro Wag-
ner Oliveira da Silveira, que per-
deu 90% da visão do olho es-
querdo enquanto cobria uma
manifestação de servidores pú-
blicos, realizada em maio de
2003, na Avenida Paulista, em

São Paulo.
O fotógrafo foi atingido em

uma operação da Polícia Mili-
tar para desobstruir a via públi-
ca. Durante o tumulto, 23 pes-
soas ficaram feridas.

No recurso, a defesa pediu o
pagamento de indenização por
danos morais e estéticos em
função dos prejuízos causados
pela polícia.

Antes de chegar ao STF, a
Justiça de São Paulo negou pe-
dido de indenização por enten-
der que o profissional teve cul-
pa exclusiva na lesão ao ter per-
manecido no local após o início

da confusão.
De acordo com o ministro

Luís Roberto Barroso, ao cobrir
uma manifestação, o jornalista
está correndo riscos para cum-
prir o dever de informar a soci-
edade.

“O jornalista não estava lá
correndo um risco em nome
próprio ou por interesse pró-
prio, estava correndo um risco
pelo interesse público que todos
nós temos de saber exatamente
o que acontece em uma mani-
festação e se a repressão poli-
cial se deu de maneira propor-
cional”, afirmou.

Para o presidente do STF,
Luiz Fux, a liberdade constitu-
cional de imprensa deve ser as-
segurada, sob pena de virar “le-
tra morta”.

“Nesses eventos, a imprensa
testemunha se há exercício re-
gular de direito ou abuso de di-
reito. Então, é muito importan-
te a presença da imprensa nes-
ses eventos porquanto ela repre-
senta um dos pilares da demo-
cracia”, disse.

A decisão tem repercussão
geral e deverá ser seguida por
todo o Judiciário em casos se-
melhantes. (Agencia Brasil)

Educação SP realiza formação para
implementar o Novo Ensino Médio
Secretaria da Educação do

Estado (Seduc-SP) dá sequên-
cia à formação para implemen-
tação do Novo Ensino Médio.
A programação sobre a propos-
ta, que começa neste ano com
estudantes da primeira série,
reuniu dirigentes, supervisores,
diretores do núcleo pedagógi-
co e outros profissionais de to-
das as 91 Diretorias de Ensino
(DEs), durante terça e quarta-
feira (8 e 9), no Memorial da
América Latina, em São Paulo.

Entre outros pontos, foram
abordados legislação, histórico
de diálogos com estudantes e
professores, benefícios para
acesso ao ensino superior, car-
ga horária, itinerários formati-
vos, cronograma e manifesta-
ção de interesse. O Novo Ensi-
no Médio aproxima os estudan-
tes das transformações da so-
ciedade e do mercado de traba-
lho, por meio de um currículo
mais flexível. A proposta con-
sidera, em especial, três fren-
tes: o desenvolvimento do pro-
tagonismo e do Projeto de Vida
dos estudantes, a valorização da
aprendizagem com a ampliação
da carga horária de estudos e a
garantia de direitos de aprendi-
zagem comuns.

A importância do evento foi
comentada pelo secretário es-
tadual da Educação, Rossieli
Soares. “O ensino médio tem

que ir além de preparar para o
vestibular. Precisamos, enquan-
to rede, incentivar novos olha-
res, percepções, aptidões indi-
viduais em toda a trajetória de
aprendizagem dos estudantes”,
declarou. Em 2018, aliás, Ros-
sieli, então ministro da Educa-
ção, foi o responsável pela ho-
mologação da etapa do ensino
médio na Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC).

Ainda sobre o ensino supe-
rior, recente escuta realizada
junto aos estudantes apontou
que “preparação para o vestibu-
lar” foi a terceira preferência
estudantil (21,8%), atrás de “es-
tudar as disciplinas que mais
gosta” (33,2%) e “ingresso no
mundo do trabalho” (59,8%).

“Sonhos em movimento”
Presente na formação, Ma-

ria Beatriz Oliveira, dirigente
em São José dos Campos, ana-
lisa o Novo Ensino Médio
como “um marco para a educa-
ção brasileira”. Ela destacou o
papel dos itinerários formati-
vos, que possibilitam os alunos
aprofundarem conhecimentos,
conforme seus interesses, e a
força do componente Projeto
de Vida. “Assim, podemos in-
centivar os estudantes a pensa-
rem sobre futuro. É uma prepa-
ração para o mercado de traba-
lho, para a vida e para enfrentar
os desafios do século 21. É

como se a gente colocasse os
sonhos dos nossos alunos em
movimento”, disse.

A trajetória antes da imple-
mentação foi relembrada pela
equipe da Seduc-SP, como a
discussão da necessidade de
mudanças no currículo, por
meio de consultas virtuais e
presenciais. “Com os insumos
dos alunos e professores, pude-
mos construir um material for-
mativo para dar apoio durante
esse processo de implantação”,
afirmou o coordenador pedagó-
gico, Caetano Siqueira. Já o
coordenador de Ensino Médio,
Gustavo Mendonça, reforçou o
trabalho de formação. “Temos
o objetivo de auxiliar a todos
nessa transformação da educa-
ção paulista”, disse.

Na manhã de terça-feira,
quatro estudantes participaram
de uma roda de conversa com o
secretário Rossieli e falaram
sobre Projeto de Vida, hoje pre-
sente no currículo de todas as
escolas de anos finais e ensino
médio, por meio do Inova Edu-
cação, que também propõe ou-
tros dois componentes: Eleti-
vas e Tecnologia e Inovação.
Entre eles, o aluno Jean Kevin,
da Escola Estadual Benedito
Miguel Carlota, em Caraguata-
tuba. Ele descobriu uma voca-
ção através do componente cur-
ricular: ajudar outras pessoas.

Hoje, na 3º série, Jean mantém
um perfil no Instagram
(@resumos_cmsp_3) e um site
com resumos dos conteúdos
compartilhados nas aulas do
Centro de Mídias da Educação
de São Paulo (CMSP).

Já a aluna Rafaela Mainetti,
da Escola Estadual Professor
Milton da Silva Rodrigues, na
zona norte de SP, revelou que
conseguiu compreender e iden-
tificar sua paixão pela música
depois de participar da Eletiva
de audiovisual. A aptidão se
transformou num projeto de
vida, e hoje ela ensina canto a
outros estudantes, além de se
preparar para uma carreira na
área de produção musical.

Mais sobre o Novo EM
A proposta permite esco-

lhas, autonomia e engajamento
aos estudantes, além da conclu-
são da Educação Básica com
mais preparo para os desafios
do futuro. O Novo Ensino Mé-
dio será dividido em duas par-
tes, que se complementam: a
Formação Geral Básica (FGB)
e o Aprofundamento. Na FGB,
todos os estudantes terão aces-
so aos mesmos direitos de
aprendizagem, de todas as áre-
as de conhecimento. Já no
Aprofundamento, o estudante
pode escolher a área ou as áre-
as integradas que mais dialogam
com o seu projeto de vida.

CÂMARA  (SÃO PAULO)
Bancada cristã protestante-evangélica precisa se posicionar

em relação aos ataques que o vereador Rinaldi (PSL) vem so-
frendo pelo fato do se projeto de lei “Decidi Esperar”, no qual
incentiva prevenção e conscientização da gravidez precoce entre
jovens mulheres

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
26º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) vem agindo como

um magistrado, no sentido de não prejulgar sobre as realidades
que recebeu de uma prefeitura que teve 2 prefeitos (João Doria e
depois o vice Bruno Covas - ambos PSDB). Esta vai ser uma das
suas marcas

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
O deputado Gil Diniz, representante da família Bolsonaro, não

só estará no maior evento de motos do Brasil (#AceleraParaJe-
sus em São Paulo neste 12 junho 2021), como entregará ao Pre-
sidente a maior honra da ALESP : a Medalha de Honra ao Mérito
Legisltivo

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria segue dando ao seu vice - o agora tucano ‘liberal

de centro’ Rodrigo Garcia (ex-DEM que era o PFL) - as condi-
ções de trazer pra legenda nova legenda os deputados e deputadas
que não queiram votar (prévias) no ex-governador Alckmin, caso
fique no PSDB

.
CONGRESSO  (SÃO PAULO)
Além de ser uma CPI - do sim e do não que condena qualquer

resposta de quem é convocado), governadores festejam o Supre-
mo decidir que não precisam comparecer, sendo que em alguns
Estados houve desvio de bilhões de Reais pra combaterem o ví-
rus Covid 19

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Não deu certo a tentativa das oposições e da rede Globo -

contra o SBT do Silvio Santos que comprou o evento - fazer com
que o Supremo Tribunal Federal entrasse em campo pra cancelar
a realização da Copa América no Brasil. Ela começa no domingo,
dia 13 (junho)

.
PARTIDOS
Deu ruim pros partidos que tão jogando contra a adoção das

urnas eletrônicas acopladas a impressoras pra que o seu voto seja
impresso e fique numa urna lacrada, podendo sofrer auditoria,
como foi aprovado pelo Congresso e vetado pelo governo Lula-
Dilma (PT) ...

.
(BRASIL)
... Além do PDT (do Brizolismo) e hoje do Ciro Gomes, o

PSDB - saído do MDB - está entre as legendas que começam a
apoiar uma Emenda Constitucional na Câmara dos Deputados e
depois no Senado. Uma vez aprovada, Bolsonaro sanciona e ela
vale pras eleições 2022

.
M Í D I A S
A coluna diária de política do jornalista - Cesar Neto - é pu-

blicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet
desde 1996, www.cesarneto.com  foi se tornando referência das
liberdades possíveis. No Twitter  @CesarNetoReal ... Email
cesar@esarneto.com
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EUA doarão 500
milhões de vacinas a

mais de 90 países
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, planeja

comprar da Pfizer 500 milhões de doses da vacina contra o novo
coronavírus e doá-las para mais de 90 países. Ao mesmo tempo,
ele pede que as democracias do mundo façam sua parte para aju-
dar a acabar com a pandemia, disse a Casa Branca.

O anúncio da doação de vacinas - a maior já feita por qual-
quer país - chega depois de Biden se encontrar com presidentes
das outras economias avançadas do G7 na Inglaterra.

“O objetivo da doação é salvar vidas e encerrar a pandemia,
além de fornecer o fundamento de ações adicionais a serem anun-
ciadas nos próximos dias”, informou a Casa Branca.

A farmacêutica norte-americana Pfizer e sua parceria alemã
BioNTech proporcionarão 200 milhões de doses em 2021 e 300
milhões na primeira metade de 2022, que os EUA então distri-
buirão a 92 países de renda baixa e à União Africana.

As vacinas, que serão produzidas nas instalações norte-ame-
ricanas da Pfizer, serão disponibilizadas a um preço sem mar-
gem de lucro.

“Nossa parceria com o governo dos EUA ajudará a levar cen-
tenas de milhões de doses de nossa vacina aos países mais po-
bres do mundo o mais rapidamente possível”, disse o executivo-
chefe da Pfizer, Albert Bourla.

As novas doações se somam às cerca de 80 milhões de doses
que Washington já prometeu doar até o fim de junho e aos US$ 2
bilhões contingenciados para o programa Covax, liderado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), e a Aliança Global para
Vacinas e Imunização (Gavi), acrescentou o governo norte-ame-
ricano..

A Gavi e a OMS saudaram a iniciativa, mas grupos de ativis-
mo antipobreza pediram que se faça mais para aumentar a produ-
ção mundial de vacinas.

“Certamente esses 500 milhões de doses de vacina são bem-
vindas, já que ajudarão mais de 250 milhões de pessoas, mas
isso ainda é uma gota no oceano comparado à necessidade em
todo o mundo”, disse Niko Lusiani, que comanda a unidade de
vacinas da Oxfam América.

“Precisamos de uma transformação rumo à fabricação de va-
cina mais distribuída, para que produtores qualificados de todo o
mundo possam produzir bilhões a mais de doses de baixo custo
em seus próprios termos, sem restrições de propriedade inte-
lectual”, acrescentou Lusiani em comunicado.

Biden apoia a dispensa de direitos de propriedade intelectual
de algumas vacinas, mas não existe consenso internacional so-
bre como proceder.

OMS: vacinação na
Europa é insuficiente
para proteger região

O nível de vacinação na Europa é insuficiente para evitar o
ressurgimento da pandemia, alertou o diretor europeu da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), Hans Kluge, na quinta-feira
(10). Ele pediu que se evite o “erro” do aumento de casos duran-
te o verão de 2020.

“A cobertura da vacinação está longe de ser suficiente para
proteger a região de um ressurgimento”, advertiu o diretor euro-
peu da OMS, Hans Kluge, em entrevista coletiva online.

“O caminho a percorrer para alcançar uma cobertura de pelo
menos 80% da população adulta ainda é considerável”, disse ele,
pedindo a manutenção da higiene, das medidas de distanciamen-
to e evitando viagens ao exterior.

Nos 53 territórios da região europeia, e de acordo com os
critérios da OMS, 30% da população da região receberam a pri-
meira dose da vacina e 17% estão totalmente vacinados.

A situação na Europa melhorou com a queda nos casos e
mortes nos últimos dois meses e alguma flexibilização das res-
trições. “Mas ainda “estamos longe de deixar de estar em peri-
go”, afirmou.

Pela primeira vez desde o outono de 2020, o número de mor-
tes semanais na área europeia caiu para menos de 10 mil na se-
mana passada.

“No verão passado, os casos aumentaram nas faixas etárias
mais jovens e depois mudaram para as faixas etárias mais velhas,
contribuindo para um ressurgimento devastador, os bloqueios e
mortes no outono e no inverno “, lembrou o médico belga. “Não
vamos cometer esse erro de novo”, disse ele.

A OMS reiterou sua preocupação com a circulação de novas
variantes, como a Delta detectada inicialmente na Índia. Mais
contagiosa, suspeita-se que seja mais resistente, mesmo após a
primeira dose da vacina.

Essa variante Delta “partiu para se estabelecer” na Europa,
enquanto “muitas pessoas com mais de 60 anos permanecem
desprotegidas”, disse Kluge. (Agencia Brasil)

As vendas nos supermerca-
dos registraram um crescimen-
to de 4% no primeiro quadri-
mestre de 2021 na comparação
com o mesmo período do ano
passado. No mês de abril ante o
mesmo mês de 2020, houve
crescimento de 2,77%. Já em
relação a março de 2021, a pes-
quisa aponta queda de 4,82%,
devido a abril ter um dia a me-
nos do que o mês anterior. Os
dados são do Índice Nacional de
Consumo dos Lares Brasileiros
Abras, divulgado na quinta-feira
(10) pela Associação Brasileira
de Supermercados (Abras).

De acordo com o vice-pre-
sidente Administrativo e Institu-
cional da Abras, Marcio Milan,
a alta das vendas já reflete a vol-
ta do auxílio emergencial pago
às famílias, e está em linha com
as projeções da associação. “Na
comparação de abril de 2021
com abril do ano passado, a evo-
lução de 2,77% é sólida porque
é calculada sobre um movimen-
to intenso das famílias que bus-

caram abastecer as casas diante
dos primeiros reflexos da pan-
demia”, disse.

Milan explicou que a queda
das vendas no mês de abril está
relacionada ao fato de uma volta
gradativa à normalidade e à di-
minuição de pessoas ainda em
trabalho remoto, o que aumenta
o consumo de refeições fora de
casa.

“Os fechamentos temporári-
os de lojas decretados por pre-
feituras também influenciaram o
resultado, e levaram os super-
mercados a enfrentar o proble-
ma inclusive com ações na Jus-
tiça para garantir o funcionamen-
to dos estabelecimentos, já que
a alimentação é direito essenci-
al e os supermercados estão tra-
balhando para garantir o acesso
dos consumidores aos produtos
com respeito aos protocolos de
saúde e toda segurança”, disse
Milan.

Preços
Segundo o Abrasmercado,

levantamento de preços de uma

cesta composta por 35 produtos
mais vendidos nos supermerca-
dos, o conjunto desses itens
apresentou aumento de 0,92%
em abril ante março, passando a
valer R$ 643,67, contra R$
637,82 do mês de março.

As maiores quedas nos pre-
ços da cesta em abril foram re-
gistradas na batata (7,92%), per-
nil (5,96%), extrato de tomate
(2,16%), arroz (2,07%) e quei-
jo prato (1,95%). As maiores
altas foram margarina cremosa
(4,99%), tomate (4,50%), bis-
coito cream cracker (3,92%),
cebola (3,05%) e papel higiêni-
co (2,96%).

De acordo com os dados,
no acumulado do ano o toma-
te teve baixa de 20,88%, e o
pernil baixou 8,91%. Já as al-
tas de janeiro a abril ficaram
por conta da cebola (46,10%),
do ovo (11,43%) e do açúcar
(9,66%).

De acordo com Marcio
Milan,  o  consumidor está
mais atento aos preços, faz

pesquisa e tem buscado subs-
tituir itens das compras que
estejam mais caros por alter-
nativas de qualidade. “É o
caso da carne suína que, até
pela baixa de preço, tem se
apresentado como alternativa
aos cortes bovinos. O frango
congelado que agora teve
nova baixa de 0,96%, também
é opção”, disse Milan.

As estimativas da Abras são
que os supermercados devem
crescer 4,5% ao final de 2021,
entretanto esse percentual deve
ser revisado no final de junho
para o fechamento do ano. En-
tre os fatores que devem influ-
enciar no índice, estão o paga-
mento antecipado da primeira
parcela do décimo terceiro de
aposentados e pensionistas e o
primeiro lote de restituição do
Imposto de Renda. “A possibili-
dade da prorrogação do auxílio
emergencial até setembro é ou-
tro fator que irá influenciar os
resultados”, ressaltou. (Agencia
Brasil)

Trabalhadores nascidos em julho
podem sacar auxílio emergencial
A partir desta quinta-feira

(10), os trabalhadores informais
e inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) nas-
cidos em julho podem sacar a
segunda parcela do auxílio
emergencial 2021. O dinheiro
havia sido depositado nas con-
tas poupança digitais da Caixa
Econômica Federal em 24 de
maio. A terceira parcela poderá
ser sacada a partir de 27 de ju-
lho e a quarta a partir de 27 de
agosto.

Os recursos também pode-
rão ser transferidos para uma
conta-corrente, sem custos
para o usuário. Até agora, o di-
nheiro apenas podia ser movi-
mentado por meio do aplica-

tivo Caixa Tem, que permite o
pagamento de contas domés-
ticas (água, luz, telefone e
gás), de boletos, compras em
lojas virtuais ou compras com
o código QR (versão avança-
da do código de barras) em
maquininhas de estabeleci-
mentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a cen-
tral telefônica 111 da Caixa fun-
ciona de segunda a domingo, das
7h às 22h. Além disso, o benefi-
ciário pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado
pelo governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis afetadas
pela pandemia de covid-19. Ele
foi pago em cinco parcelas de

R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental
e, depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até qua-
tro parcelas de R$ 300 ou R$
600 cada.

Neste ano, a nova rodada de
pagamentos, durante quatro me-
ses, prevê parcelas de R$ 150 a
R$ 375, dependendo do perfil:
as famílias, em geral, recebem
R$ 250; a família monoparental,
chefiada por uma mulher, rece-
be R$ 375; e pessoas que mo-
ram sozinhas, R$ 150.

Na terça-feira (8), o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes,
informou que o auxílio emer-
gencial será prorrogado por
pelo menos mais dois meses.
Previsto para terminar em julho,

o benefício será estendido até
setembro, mas esse período ain-
da poderá ser ampliado, caso a
vacinação da população adulta
não esteja avançada.

“O presidente Jair Bolsona-
ro é quem vai decidir o prazo.
Primeiro, esses dois ou três
meses, e então devemos aterris-
sar em um novo programa soci-
al que vai substituir o Bolsa Fa-
mília”, disse.

Segundo Guedes, os recur-
sos para a prorrogação do auxí-
lio serão viabilizados por meio
de abertura de crédito extraor-
dinário. Atualmente, o custo
mensal do programa, que paga
um benefício médio de R$ 250
por família, é de R$ 9 bilhões.
(Agencia Brasil)

Taxa de juros teve elevação em
maio para pessoas física e jurídica

A taxa média de juros das
operações de crédito registrou
alta no mês de maio tanto para
as pessoas físicas como para as
jurídicas. De acordo com pes-
quisa da Associação Nacional de
Executivos de Finanças, Admi-
nistração e Contabilidade (Ane-
fac), divulgada na quinta-feira
(10), a taxa de juros média geral
para pessoa física apresentou
elevação de 1,38% no mês, pas-
sando de 5,8% (96,71% ao ano)

em abril para 5,88% ao mês
(98,50% ao ano) em maio. É a
maior taxa de juros desde de-
zembro de 2019.

Para as pessoas jurídicas,
também houve registro de ele-
vação nos juros. A taxa média
geral para empresas apresentou
uma elevação de 1,63% no mês,
passando de 3,07% ao mês
(43,74% ao ano) em abril para
3,12% ao mês (44,58% ao ano)
em maio, a maior taxa de juros

desde março de 2020.
Segundo o diretor executivo

de Estudos e Pesquisas da Ane-
fac, Miguel José Ribeiro de Oli-
veira, as elevações podem ser
atribuídas à expectativa de novas
elevações da taxa básica de ju-
ros (Selic) frente a uma inflação
maior, à provável elevação dos
índices de inadimplência, e ao
anúncio das elevações dos im-
postos das instituições financei-
ras da Contribuição Social So-

bre o Lucro Líquido (CSLL), em
2021.

“Essa provável inadimplência
pode ocorrer por causa do fim
das carências nos empréstimos,
como pausas e carência nas ne-
gociações de dívidas; desempre-
go elevado; fim do pagamento
dos auxílios emergenciais; ele-
vação da inflação e seus efeitos
na renda; e maior seletividade
dos bancos na concessão de cré-
dito”, destacou. (Agencia Brasil)

IBGE: capacidade de armazenagem
agrícola tem leve retração

A capacidade de armazena-
mento agrícola no Brasil foi de
176,3 milhões de toneladas no
segundo semestre de 2020, o
que representa uma redução de
0,1% em relação ao semestre
anterior. O número total de es-
tabelecimentos ativos ficou es-
tável em 7,9 mil. Os dados es-
tão na Pesquisa de Estoques, di-
vulgada na quinta-feira (10) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Entre as regiões, Sudeste e
Sul tiveram quedas de 0,1% na
armazenagem total e as demais
mantiveram a estabilidade. A
maior parte da armazenagem de
grãos é feita em silos, que res-
pondem por 49,5% da capacida-
de do país. No semestre anali-
sado, o volume dos silos chegou
a 87,3 milhões de toneladas, um

aumento de 0,6% em relação ao
primeiro semestre de 2020.

Em seguida aparecem os ar-
mazéns graneleiros e graneliza-
dos, que respondem por 37,5%
da armazenagem nacional. Esse
tipo de estoque atingiu 66,1 mi-
lhões de toneladas de capacida-
de útil armazenável, uma marca
que é 0,6% menor do que a veri-
ficada no semestre anterior.

Já os armazéns convencionais,
estruturais e infláveis representam
13% da capacidade total de arma-
zenagem nacional e somaram 22,9
milhões de toneladas, uma queda
de 1,6% em relação ao primeiro
semestre de 2020.

Os silos predominam na re-
gião Sul, respondendo por 61,7%
da capacidade armazenadora re-
gional e 49,8% da capacidade to-
tal de silos do país. Os granelei-

ros e granelizados são mais fre-
quentes no Centro-Oeste, com
53,4% da capacidade da região e
55,6% do total nacional.

Já os armazéns convencionais,
estruturais e infláveis aparecem
mais no Sul, com 35,3%, e no
Sudeste, com 31,1% do total. Se-
gundo o IBGE, o Sudeste é a prin-
cipal região produtora de café, que
é armazenado em sacarias e utili-
za este tipo de armazém.

Entre os estados, Mato
Grosso possui a maior capaci-
dade de armazenagem do país,
com 43,6 milhões de toneladas,
sendo 58,8% do tipo granelei-
ros e 34% de silos. O Rio Gran-
de do Sul conta com 32,7 mi-
lhões de toneladas de capacida-
de e o Paraná, 32,1 milhões.

Estoques
Em 31 de dezembro de

2020, o estoque de produtos
agrícolas totalizava 28 milhões
de toneladas, uma alta de 5,7%
na comparação com 31 de de-
zembro 2019. O maior volume
estocado era de milho, com 14
milhões de toneladas, seguido
pelo trigo (4,6 milhões), soja
(4,2 milhões), arroz (1,6 mi-
lhão) e café (1,3 milhão).

Na comparação anual, os es-
toques de milho cresceram
18%, os de trigo aumentaram
12,3% e os de café subiram
28%. Já os de soja tiveram que-
da de 23,7% e o de arroz dimi-
nuiu 4,3%. Esses itens represen-
tam 92,2% do total de produtos
agrícolas estocados no país. Os
7,8% restantes são de algodão,
feijão preto, feijão de cor e ou-
tros grãos e sementes. (Agencia
Brasil)

Concessão de benefícios do INSS
fica mais rápida

A partir a quinta-feira (10)
começaram a valer os novos
prazos para concessão de be-
nefícios do INSS. As novas da-
tas foram fruto de acordo da
instituição e de outros órgãos
do governo federal com o Mi-
nistério Público Federal
(MPF) e a Defensoria Públi-

ca da União (DPU).
De acordo com o presiden-

te do INSS, Leonardo Rolim,
o acordo firmado vai ao en-
contro das ações que a insti-
tuição já vem dotando desde
2020 para reduzir o tempo de
espera do segurado. “Contra-
tamos servidores temporári-

os; ampliamos as equipes de
análise em 22%; ampliamos o
número de benefícios conce-
didos de forma automatizada;
realizamos mutirões para os
benefícios mais solicitados,
como auxílio-maternidade e
pensão por morte, entre outras
ações”, afirma.

Caso os prazos não sejam
cumpridos, haverá o pagamen-
to de juros de mora ao segu-
rado, e o pedido será encami-
nhado para a Central Unifica-
da para o Cumprimento Emer-
gencial que terá um prazo de
dez dias para a conclusão da
análise. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021570-77.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
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uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de S.I. Educação Moderna Ltda Me, alegando em síntese: A
Requerida não honrou integralmente com o competente contrato de prestação de serviço Educacional firmado com
a Requerente, razão pelo qual houve perda do desconto pactuado e o valor a ser cobrado é o previsto em contrato,
com juros e correção monetária, qual seja, R$ 11.256,83. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1007766-54.2018.8.26.0003 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Condomínio em Edifício Exequente: Condomínio Green Village Executado: Marco Antonio Rocco
(ESPÓLIO) e outros .EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007766-54.2018.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELAINE CRISTINA SILVA
DA COSTA CPF 290.398.668-13 que Condomínio Green Village lhe ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, onde procedeuse a penhora sobre o apto. 73-A, no 7º andar do bloco A integrante do condomínio
Green Village na rua das Grumixamas, 125, matrícula n°132.745, junto ao 8° CRI/SP. E, estando a executada
em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO da Penhora por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1092668-42.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Luciana Dell’ore Spada Alves CPF: 420.682.228-09, que Mosteiro de São Bento
de São Paulo CNPJ: 61.018.750/0007-70 (entidade mantenedora da Faculdade de São Bento) ajuizou Ação
de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 3.431,90 (Agosto/2015), representada
pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a
requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
06/2021 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:A01898 -  CONTRATO: 113704074235 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ENG ARTUR ANTUNES MACIEL, , N 228, CIDADE
DOMITILA,  JABAQUARA, SAO PAULO - SP, CEP: 04387-300
JOSE GERALDO DE SOUZA, BRASILEIRO (A), GERENTE DE DEPARTAMENTO,
CPF: 035.931.588-76, CI:
13.316.640 SSP/SP CASADO (A) COM MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PEREIRA,
BRASILEIRO (A), CABELEREIRA, CPF 044.465.968-45 CI: 15945.760 SP.

BANCO BS2 S/A Endereço de Cobrança: EMGEA - Empresa Gestora de Ativos:
Credor cessionário do contrato habitacional firmado com a

CAIXA Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo
Ed. São Marcus

70070-902 Brasília - DF
Telefone: (31) 2105-7634

09 - 10 e 11/06
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
06/2021 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51683 -  CONTRATO: 202380030594 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA PAULO VIDIGAL VICENTE DE AZEVEDO ( RUA
DOIS) , 271, APTO Nº 2 NO 2º
SUB-SOLO, 2º SUBSOLO BLOCO B2 , EDIFICIO B , CONJUNTO RESIDENCIAL
DAS NACOES III , 44º SUBDISTRITO DE LIMAO , VILA SIQUEIRA ( ZONA NORTE
) , SAO PAULO - SP, CEP: 02722-090
HAROLDO CAMARGO FLEURY , BRASILEIRO (A), INDUSTRIARIO, CPF:
584.641.318-87, CI:
6113300 SSP/SP  CASADO  COM AMELIA EMILIA FLEURY,BRASILEIRO (A), CPF
061.470.396-44.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de
Cobrança: EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato

habitacional firmado com a
CAIXA Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo

Ed. São Marcus
70070-902 Brasília - DF
Telefone: (31) 2105-7634

09 - 10 e 11/06
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LBR - Lácteos Brasil S.A. - CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. para se reunirem no dia 12/07/2021, às 11h, a qual será realizada na sede da Companhia, 
localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de SP/SP, em AGOE, a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: (A) Em AGO: (a) Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas 
ao exercício social findo em 31/12/2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório anual da administração, 
dispensando-se a presença do representante dos auditores independentes; e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social da 
Companhia encerrado em 31/12/2020. (B) Em AGE: (a) Deliberar acerca da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. 
Informações Gerais: - Os documentos e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da 
Companhia, tendo sido dispensada a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. - O acionista ou seu representante legal 
deverá comparecer à AGOE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso. - Nos termos do 
artigo 121, Parágrafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso pelo endereço digital abaixo 
descrito: https://zoom.us/j/98425498049?pwd=SVg4V2x0b0MxMVIwMDJSMHo4QWttdz09. ID da reunião: 984 2549 8049. Senha de acesso: vFxVT4. 
São Paulo, 08/06/2021. Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica.
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CPC Bloco Central Concessões e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº em fase de obtenção NIRE Nº em fase de obtenção - Companhia Fechada

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 20.05.2021
1. Data, Hora e Local: 20.05.2021, às 13h00, na sede da CPC Bloco Central Concessões e Participações S.A. (“Com-
panhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 09, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/
SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presi-
dente: Cristiane Alexandra Lopes Gomes e Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após de-
bates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no artigo 16, alínea (a) do Estatuto Social da Compa-
nhia, aprovaram a eleição dos Senhores: (1) Cristiane Alexandra Lopes Gomes, brasileira, casada, analista de sis-
temas, RG nº 22.436.934-9 – SSP/SP e CPF/MF nº 120.775.978-36, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (2) 
Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 17.384.717- 
1 SSP/SP e CPF/MF nº 153.066.718-61, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específi ca, ambos com endere-
ço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP, para o man-
dato de 02 anos, contados a partir da presente data, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição 
e posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimen-
to do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e 
Declarações de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encer-
rada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sen-
do que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei 
nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 20.05.2021. Assinaturas: Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente da Mesa e, 
Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. Conselheiros: (1) Cristiane Alexandra Lopes Gomes; (2) Waldo Edwin Pérez 
Leskovar; (3) Roberto Penna Chaves Neto; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes; e (5) Pedro Paulo Archer Sutter. Cer-
tifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da 
Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil; Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com certifi ca-
do digital ICP Brasil. JUCESP nº 265.345/21-2 em 04.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Solví Participações S.A. - CNPJ/ME Nº 02.886.838/0001-50 - NIRE 35.300.158.903
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora, Local: 25.05.2021, às 11hs., na sede social, na Avenida Gonçalo Madeira, 400, FR, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Carlos Leal Villa, Secretária: Sandra Molinero. Deliberações 
Aprovadas: 1. A celebração de contrato de operação fi nanceira entre a Caixa Econômica Federal – CEF (“CEF”) e a 
Solví Essencis Ambiental S.A., no valor total de R$50.000.000,00, com taxa de juros de 0,27% ao mês e aplicação do 
Certifi cado de Depósito Interbancário – CDI durante a vigência do Contrato (conforme adiante defi nido) e taxa de cus-
tomização de 1,21% do Valor do Contrato (conforme adiante defi nido) (“Valor do Contrato”), cujo prazo de amortiza-
ção do valor principal e juros será de 36 meses, sendo que destinação dos recursos será exclusivamente para a liqui-
dação da primeira emissão de debêntures da Essencis (“Contrato”). Fica consignado que durante a vigência do Con-
trato, serão apurados os indicadores de Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Despesas Financeiras com base nas demons-
trações fi nanceiras anuais da Essencis, considerando: (i) o indicador Dívida Líquida/EBITDA deverá ser menor ou igual 
a 03 vezes o Valor do Contrato e; (ii) o indicador EBITDA/Despesas Financeiras deverá ser maior ou igual a 1,5 vezes o 
Valor do Contrato. 2. No âmbito do Contrato, a cessão fi duciária de recebíveis pela Essencis, com saldo mensal a per-
formar de 30% do saldo devedor do Contrato ou 04 PMTs, o que for maior, em relação aos contratos abaixo relaciona-
dos: (i) Contrato fi rmado entre a Essencis e a Logística Ambiental de São Paulo S.A., CNPJ nº 07.032.886/0001-02, em 
01.01.2019, cujo vencimento se dará em 31.12.2021; (ii) Contrato fi rmado entre a Essencis e a TermoVerde Caieiras 
Ltda., CNPJ nº 10.490.040/0001-12, em 07.04.2013, cujo vencimento se dará em 08.08.2036; (iii) Contrato fi rmado en-
tre a Essencis e a Umicore Brasil Ltda., CNPJ nº 96.206.313/0009-27, em 05.02.2021, cujo vencimento se dará em 
31.12.2021. 3. A prestação de garantia fi dejussória pela Companhia em relação a todas as obrigações assumidas pela 
Essencis no Contrato. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 25.05.2021. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente; 
Sandra Molinero - Secretária. JUCESP nº 255.866/21-5 em 02.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Solví Essencis Ambiental S.A. - CNPJ/ME nº 40.263.170/0001-83 - NIRE 35.300.371.780
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora, Local: 25.05.2021, às 11hs, na sede social, na Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Carlos Leal Villa, Secretária: Sandra Molinero. Delibe-
rações Aprovadas: 1. A celebração de contrato de operação fi nanceira entre a Caixa Econômica Federal – CEF 
(“CEF”) e Companhia, no valor total de R$50.000.000,00, com taxa de juros de 0,27% ao mês e aplicação do Certifi -
cado de Depósito Interbancário – CDI durante a vigência do Contrato (conforme adiante defi nido) e taxa de customi-
zação de 1,21% do Valor do Contrato (conforme adiante defi nido) (“Valor do Contrato”), cujo prazo de amortização 
do valor principal e juros será de 36 meses, sendo que destinação dos recursos será exclusivamente para a liquidação 
da primeira emissão de debêntures da Companhia (“Contrato”). Fica consignado que durante a vigência do Contrato, 
serão apurados os indicadores de Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Despesas Financeiras com base nas demonstrações 
fi nanceiras anuais da Companhia, considerando: (i) o indicador Dívida Líquida/EBITDA deverá ser menor ou igual a 03 
vezes o Valor do Contrato e; (ii) o indicador EBITDA/Despesas Financeiras deverá ser maior ou igual a 1,5 vezes o Va-
lor do Contrato. 2. No âmbito do Contrato, a cessão fi duciária de recebíveis pela Companhia, com saldo mensal a per-
formar de 30% do saldo devedor do Contrato ou 04 PMTs, o que for maior, em relação aos contratos abaixo relaciona-
dos: (i) Contrato fi rmado entre a Companhia e a Logística Ambiental de São Paulo S.A., (“CNPJ”) nº 07.032.886/0001-
02, em 01.01.2019, cujo vencimento se dará em 31.12.2021; (ii) Contrato fi rmado entre a Companhia e a TermoVerde 
Caieiras Ltda., CNPJ nº 10.490.040/0001-12, em 07.04.2013, cujo vencimento se dará em 08.08.2036; (iii) Contrato fi r-
mado entre a Companhia e a Umicore Brasil Ltda., CNPJ nº 96.206.313/0009-27, em 05.02.2021, cujo vencimento se 
dará em 31.12.2021. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 25.05.2021. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente; 
Sandra Molinero - Secretária. JUCESP nº 256.061/21-0 em 02.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

M.A.R. MUNIQUE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. - CNPJ 17.017.838/0001-90 - NIRE 
35226795488 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 19/05/2021 - Às 11h do dia 19/05/2021, na 
sede, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Deliberações por unanimidade: (i) 
redução do capital social da Sociedade, de R$ 5.005.046,00 para R$ 63.094,00, com uma redução efetiva de 
R$ 4.941.952,00, mediante o cancelamento de 4.941.952 quotas. (ii) Aprovar o pagamento do reembolso das 
quotas à sócia Borgonha, em dinheiro, no valor de R$2.456.150,00. (iii) Aprovar o pagamento do reembolso das 
quotas à sócia Benx, em dinheiro, no valor de R$2.485.802,00. Encerramento: Nada mais.

Cyrela Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 13.003.483/0001-20 - NIRE: 35.224.853.235

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 03.06.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 – Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presente: Celso Antonio Alves, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Deli-
berações Aprovadas: (i) Redução do capital social em R$ 6.000.000,00, considerados excessivos em relação ao obje-
to social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 6.000.000 de quotas, com valor no-
minal de R$ 1,00 cada uma, sendo 5.700.000 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Parti-
cipações, e 300.000 quotas da sócia Flamingo - Investimentos Imobiliários Ltda., que receberão em moeda cor-
rente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social de R$ 63.069.985,00 para R$ 
57.069.985,00. (ii) Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócias: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Fla-
mingo - Investimentos Imobiliários Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Celso Antonio Alves.

Cyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 10.982.461/0001-60 - NIRE 35.223.468.575

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 03.06.2021, na sede social, Rua do Rocio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença. To-
talidade do capital social. Mesa. Presidente: Sr. Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deli-
berações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$1.500.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto 
social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 1.500.000 quotas, com valor nominal de 
R$1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em 
moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social 
de R$ 33.105.516,00 para R$ 31.605.516,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os 
documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Em-
preendimentos e Participações por Celso Antônio Alves - Administrador e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Cyrela Portugal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 07.545.084/0001-98 - NIRE 35220086701

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 03.06.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações 
Aprovadas: (i) Redução do capital social em R$ 15.800.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos ter-
mos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 15.800.000 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, passa o Capital Social de R$ 34.804.058,00 para 
R$ 19.004.058,00. autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a 
alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. 
Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos

Cyrela Safi ra Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 13.003.444/0001-22 - NIRE 35.224.853.154

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 03.06.2021, na sede social, Rua do Rocio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença. To-
talidade do capital social. Mesa. Presidente: Sr. Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. De-
liberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$2.500.000,00, considerados excessivos em relação ao ob-
jeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 2.500.000 quotas, com valor nominal 
de R$1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em 
moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social 
de R$2.943.724,00 para R$443.724,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os do-
cumentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Em-
preendimentos e Participações por Celso Antônio Alves - Administrador e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Cyrela Braga Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 08.241.402/0001-90 - NIRE 35.220.868.467

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora,  Local: 03.06.2021, na sede social, Rua do Rocio, 109, 3º andar, Sala 01 – Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Delibe-
rações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.000.000,00, considerados excessivos em relação ao obje-
to social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 1.000.000 de quotas, com valor no-
minal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Par-
ticipações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. 
Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 8.859.977,00 para R$ 7.859.977,00. 2. Autorizar os administradores a as-
sinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócia: Cyrela Brazil 
Realty S/A Empreendimentos e Participações por Celso Antônio Alves, Sigrid Amantino Barcelos. 

Living Colombo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 17.579.169/0001-40 - NIRE 35227264966

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 03.06.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 – Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. 
Deliberações Aprovadas: (i) Redução do capital social em R$ 3.200.000,00, considerados excessivos em relação ao 
objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.200.000 quotas, com va-
lor 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 excessi-
vo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 5.668.243,00 para R$ 2.468.243,00; (ii) Autorizar os administradores a 
assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócia: Cyre-
la Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

REVITA ENGENHARIA S.A. - CNPJ/ME nº 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952 (“Companhia”)
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 08.03.2021

Data, Hora, Local: 08.03.2021, às 10hs, na sede, na Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 1, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretária: Célia Maria 
Bucchianeri Francini Vasconcellos. Deliberações Aprovadas: a) A alteração do endereço da fi lial CNPJ/ME nº 
08.623.970/0017-12, registrada através do NIRE 43.901.562.098, número documento 263.527/11-6, em sessão de 
13/07/2011, atualmente sediada em Novo Hamburgo/RS, na Rua Domingos de Almeida, nº 338, Centro, CEP 93510-
100, para o seguinte endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 443, sala 1.013, Centro, no Município de Rio Grande/RS, 
CEP 96200-290. b) A administração fi ca autorizada a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento da de-
liberação aprovada acima, incluindo a obtenção de todas as inscrições necessárias. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 08.03.2021. Acionista: Solví Participações S.A. - Celso Pedroso e Célia Maria Bucchianeri Francini Vascon-
cellos. JUCESP nº 255.570/21-1 em 01.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bueninvest Representações Comerciais S/A
CNPJ/MF nº 62.370.028/0001-78 - NIRE nº 35.300.515.641

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06.05.2021
Data, Hora, Local: 06.05.2021, às 10hs, na sede social, Rua João Cachoeira, nº 571, conjunto 211, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Aviva Mizrahi - Presidente, Gilberto Zanini - Secretário. Deliberações 
aprovadas: (I) Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2020, publicadas no “Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo” e “Jornal O Dia-SP” na edição de 04.05.2021. (II) Incorporar o Prejuízo do Exercício no montante de R$ 
151.291,59, na conta de Prejuízos Acumulados. (III) Ratifi cação dos atos praticados pelos Diretores. (IV) Reeleição da 
Sra Raquel Btesh de Safdie, argentina, viúva, do lar, RNE W364.840-U e CPF/MF nº 030.088.508-39, como Diretora Pre-
sidente e Sra Aviva Mizrahi, brasileira, casada, RG 6.477.015 (SSP/SP) e CPF/MF nº 006.143.968-16 como Diretora, sem 
designação específi ca, ambas residentes em São Paulo. O mandato das Diretoras eleitas será de 3 anos. Encerramen-
to: Nada mais. São Paulo, 06.05.2021. Acionista Presente: Raquel Btesh de Safdié. Aviva Mizrahi - Presidente, Gilberto 
Zanini - Secretário. JUCESP 233.843/21-8 em 20.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Infraestrutura Brasil Holding II S.A.
CNPJ/ME nº 30.799.177/0001-60 - NIRE nº 35.300.518.16-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 30/04/2021
1. Data, Hora e Local: 30/04/2021, às 18h, na sede, em Bauru/SP, na Avenida Issa Marar nº 2-200, Parque Resi-
dencial, Samambaia, CEP 17018-002 (“Companhia”). 2. Publicações: Publicadas as demonstrações financeiras, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, nas 
edições de 31/03/2021 no jornal DOESP e no jornal Folha de São Paulo, republicadas em 07/04/2021 em ambos 
os jornais. 3. Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença dos titulares da totalidade do capital 
social, nos termos do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constan-
tes do Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Daniel Becker; Secretário: Gilson de Oliveira Carvalho. 
5. Ordem do dia: (i) do relatório da administração, das contas da administração e das demonstrações financeiras, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 
(ii) da destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020 e a consequente não distri-
buição de dividendos; (iii) da fixação da verba global de remuneração dos administradores; (iv) da reeleição dos 
membros do Conselho. 6. Deliberações: (i) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, o relatório da administração, as 
contas da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independen-
tes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) Aprovar que o lucro líquido apurado no exercício 
social encerrado em 31/12/2020 (“Lucro Líquido do Exercício”), no montante de R$ 322.150.971,55, tenha a se-
guinte destinação: (a) R$ 16.107.548,58 à constituição de reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A.; 
(b) R$ 3.060.434,23 para distribuição ao acionista, a título de dividendo mínimo obrigatório, cujo pagamento será 
oportunamente definido pela administração; (c) do saldo remanescente do Lucro Líquido do Exercício, no montan-
te total de R$ 302.982.988,74 à Reserva de Lucros à realizar, nos termos do Artigo 197 da Lei das S.A.; (iii) Apro-
var a ausência de remuneração da administração para o exercício social de 2021; (iv) Aprovar a reeleição para o 
cargo de membro do Conselho de Administração: (i) Bruno Pessoa Serapião, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
nº 428.280 (MAER/RJ), CPF/ME nº 162.746.258-95, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na 
Avenida Cidade Jardim, 803, 10º andar, cj. 101, CEP 01453-000, para o cargo de presidente do Conselho de Ad-
ministração; (ii) Roberto Lúcio Cerdeira Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 62.681.473 
(SSP/SP), CPF/ME nº 025.442.747-27, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cida-
de Jardim, 803, 10º andar, cj. 101, CEP 01453-000, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção; (iii) Ricardo Fernandes Prado Alves, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 43727382-9 SSP-
-SP, CPF/ME nº 230056838-18, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 10 andar, cj 71, CEP 01453-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração, todos com 
mandato unificado de 1 ano a contar da presente data. Os Conselheiros ora reeleitos declaram que não estão im-
pedidos para exercício do cargo, nos termos da Lei, conforme Termos de Posses anexos à presente ata e que 
também serão lavrados nos livros próprios da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora reelei-
tos tomam posse nesta data em seus respectivos cargos e são investidos nos poderes necessários ao exercício de 
suas atribuições mediante a assinatura dos Termos de Posse. Ficam ratificados todos os atos praticados pelos 
Conselheiros ora reeleitos, desde a ata de sua eleição inicial até a presente data. 7. Encerramento: Nada mais. 
Bauru, 30/04/2021. Mesa: Daniel Becker - Presidente; Gilson de Oliveira Carvalho - Secretário. Acionista: In-
fraestrutura Brasil Holding VI S.A. Representado por Daniel Becker e Gilson de Oliveira Carvalho. JUCESP 
nº 264.270/21-6 em 03/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Concessionária SPMAR S.A. Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 09.191.336/0001-53 - NIRE: 35.300.388.186

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Reinaldo Bertin, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 12 e
14 do Estatuto Social, c.c. o artigo 123, da Lei nº 6.404/76, em 2ª Convocação, convoca os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária da
Concessionária SPMAR S.A. - Em Recuperação Judicial, a ser realizada nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 2.012, 5º andar, conjunto 54, sala 1, no dia 21 de junho de 2021, às 10 horas, a fim de deliberar especificamente acerca da seguinte Ordem do
Dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativamente ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020; b) outros assuntos de interesse da Companhia. Caso não haja a totalidade dos acionistas presentes para essa 2ª Convocação,
a Assembleia Geral Ordinária ocorrerá no dia 22 de junho de 2021, às 10 horas em sua 3ª Convocação com os acionistas detentores da maioria do
capital social votante, no endereço supracitado. Informações Gerais: Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente poderão ser 
representados por procuração específica, outorgada de acordo com os requisitos previstos no artigo 126 § 1º da Lei nº 6.404/76. 

São Paulo, 10 de junho de 2021. Reinaldo Bertin - Presidente do Conselho de Administração

Dexco Comércio de Produtos para Construção S.A.
CNPJ 17.856.628/0001-96                                                                                                         NIRE 35.300.451.333

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: em 30 (trinta) de abril de 2021, às 8h30, na sede social da DEXCO COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Paulista, nº 1.938, 
6º andar parte, Bela Vista, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01.310-200. MESA: Antonio 
Joaquim de Oliveira (Presidente) e Carlos Henrique Pinto Haddad (Secretário). QUÓRUM: acionistas 
representando a totalidade do capital social. PRESENÇA LEGAL: administradores da Companhia, 
para os fins do artigo 134, §1º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). PUBLICAÇÕES: dispensada 
a publicação do edital de convocação em razão da presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme artigo 124, § 4º, da alterada Lei das S.A., conforme alterada. 
Dispensada, ainda, a publicação do relatório da administração, balanço patrimonial, de resultado 
econômico e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, nos termos do artigo 294, caput, inciso II, Lei das S.A., que integram a presente 
ata como  Anexo I.  ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; (ii)  a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; (iii) a reeleição dos Diretores da Companhia e eleição de novo membro da 
Diretoria; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS: as acionistas, por unanimidade dos votos, sem reservas ou ressalvas 
de qualquer natureza, deliberaram o quanto segue: 1. aprovar as contas dos Administradores 
consubstanciadas no Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, o Demonstração de 
Resultado do Exercício (DRE) e as demais demonstrações financeiras, todos referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que integram a presente ata na forma do Anexo 
I. 2. consignar que, tendo em vista que não foi apurado resultado (seja positivo ou negativo) 
pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, as acionistas não fazem jus ao 
recebimento de qualquer valor a título de distribuição de resultados do referido exercício. 3. reeleger 
os atuais diretores da Companhia descritos nos itens (a) (b) e (c), e eleger novo membro da Diretoria 
da Companhia, conforme qualificado no subitem (d) abaixo, todos com mandato de 1 (um) ano a 
contar da presente data, que poderá se estender até a posse de seus sucessores, conforme faculta 
o artigo 4°, item 4.2. do Estatuto Social da Companhia, ficando a Diretoria assim composta pelos 
seguintes membros: (a) Diretor Presidente: ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.419.397 (SSP/SP) e inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o nº 360.473.099-68; (b) Diretor: MARCELO JOSÉ TEIXEIRA IZZO, 
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 13.551.255 (SSP/SP) 
e inscrito no CPF sob o nº  104.473.978-93; (c) Diretor: CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD, 
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 15.376.584-7 (SSP/
SP) e inscrito no CPF sob o nº  074.277.098-29; e (d) Diretor: JOSÉ RICARDO PARAÍSO FERRAZ, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG  nº  7.723.920–9  (SSP/SP) e inscrito no CPF  nº  049.734.408-41, 
todos domiciliados na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº  1.938, piso terraço, 
Bela Vista, CEP 01.310-200, e que preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos 
artigos 146 e 147 da Lei das S.A. Os diretores ora reeleitos e eleito formalizam as suas investiduras 
nos respectivos cargos para os quais foram reeleitos e eleito, mediante assinatura de termo de 
posse, lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, declarando, ainda, sob as penas 
da lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais 
que possam impedi-los de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.  
4. aprovar a verba global e anual destinada à remuneração dos diretores em 2021, no valor de até 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). ENCERRAMENTO: encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida 
e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo (SP), 30 abril de 2021. Mesa: (aa) Antônio Joaquim de 
Oliveira - Presidente da Mesa; Carlos Henrique Pinto Haddad - Secretário; Acionistas: Duratex S.A., 
representada por seus Diretores: Antônio Joaquim de Oliveira e Carlos Henrique Pinto Haddad; e 
Duratex Empreendimentos Ltda., representada por seus Diretores: Antônio Joaquim de Oliveira e 
Carlos Henrique Pinto Haddad. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. Certificamos ser a presente cópia 
fiel da original lavrada em livro próprio. Mesa: Antonio Joaquim de Oliveira - Presidente; Carlos 
Henrique Pinto Haddad - Secretário. JUCESP sob nº 255.790/21-1 em 01.06.2021. (a) Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Trento Administração e Participações S.A.
 CNPJ 16.564.523/0001-09                                                                                                           NIRE 35300439511

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021 
DATA, HORA E LOCAL: em 30 de abril de 2021, às 09h00, na sede social da TRENTO ADMINIS-
TRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) sob o nº 16.564.523/0001-09, localizada na Avenida Paulista, nº 1.938, 6º andar, parte, Bela 
Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.310-200. MESA: Antonio Joaquim de Oliveira (Pre-
sidente) e Carlos Henrique Pinto Haddad (Secretário). QUÓRUM: única acionista representando a 
totalidade do capital social. PRESENÇA LEGAL: administradores da Companhia. PUBLICAÇÕES: dis-
pensada a publicação do edital de convocação em razão da presença da única acionista representan-
do a totalidade do capital social, conforme artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”). Dispensada, ainda, a publicação do relatório da administração, balanço patrimonial, de 
resultado econômico e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 294, caput, inciso II, da Lei das S.A., que integram 
a presente ata como seu Anexo I. ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; (iii) a reeleição dos atuais Diretores da Companhia e eleição de novo 
membro da Diretoria; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exer-
cício de 2021. DELIBERAÇÕES TOMADAS: a única acionista deliberou o quanto segue: 1. aprovar as 
contas dos Administradores consubstanciadas no Relatório da Administração, o Balanço Patrimo-
nial, a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e as demais demonstrações financeiras, todos 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 2. consignar que, tendo em 
vista que não foi apurado resultado (seja positivo ou negativo) pela Companhia no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020, a única acionista não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título 
de distribuição de resultados do referido exercício. 3. reeleger os atuais diretores da Companhia, 
conforme indicados nos subitens “(a)”, “(b)” e “(c)” e eleger o diretor conforme indicado no subitem 
“(d)”, todos com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, que poderá se estender até a 
posse de seus sucessores, conforme faculta o artigo 4°, item 4.2 do Estatuto Social da Companhia, 
ficando a Diretoria assim composta pelos seguintes membros: (a) Diretor Presidente: ANTONIO 
JOAQUIM DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
2.141.939-7 (SSP/PR) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o nº 360.473.099-68; (b) 
Diretor: MARCELO JOSÉ TEIXEIRA IZZO, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 13.551.255 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 104.473.978-93; (c) Diretor: CARLOS 
HENRIQUE PINTO HADDAD, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 15.376.584-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 074.277.098-29; e (d) Diretor: JOSÉ RICARDO 
PARAÍSO FERRAZ, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 7.723.920-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF nº 
049.734.408-41, todos domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.938, 
Piso Terraço, CEP 01.310-200, os quais preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos 
artigos 146 e 147 da Lei das S.A. 3.1. Os diretores ora reeleitos e o diretor eleito, formalizam as suas 
investiduras nos respectivos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura de termo de 
posse, lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, declarando, ainda, sob as penas 
da lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais 
que possam impedi-los de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. 4. 
aprovar a verba global e anual destinada à remuneração dos diretores em 2021, no valor de até R$ 
10.000,00 (dez mil reais); CERTIDÃO: Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, extra-
ída e autenticada pelo Presidente e Secretário desta Assembleia Geral Ordinária. ENCERRAMENTO: 
encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: (aa) 
Antonio Joaquim de Oliveira - Presidente; Carlos Henrique Pinto Haddad - Secretário; Acionista Pre-
sente: Duratex S.A., representada por Antonio Joaquim de Oliveira e Carlos Henrique Pinto Haddad 
(Diretor Presidente e Diretor, respectivamente). Certifico que esta ata é cópia fiel da lavrada em livro 
próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. Mesa: Antonio Joaquim de Oliveira - Presidente; Carlos 
Henrique Pinto Haddad - Secretário. JUCESP sob nº 255.392/21-7 em 01.06.2021. (a) Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 04/04/2021, às 10h00min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ordem Do Dia e Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelos
presentes, sem ressalvas, a reeleição dos Srs. Kenneth Aron Wainer, RNE n° V203482-C e CPF/ME sob nº 214.960.168-07, Rodrigo Lacombe
Abbud, RG nº 19.841.788-3, SSP/SP e CPF/ME nº 265.714.598-17 e Alexandre Segateli Bolsoni RG nº 26.383.000-7 SSP/SP e CPF/ME nº 
270.410.918-48, para os cargos de Diretores da Companhia, sem designação específica, os quais tomaram posse mediante a assinatura dos
respectivos termos e declararam que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. Os Diretores reeleitos terão prazo de mandato 
de 02 anos, permanecendo no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. A presente ata é publicada na forma de extrato, 
nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Kenneth Aron Wainer - Presidente e Vitor Rangel Botelho Martins - Secretário. Membros do Conselho de
Administração: Kenneth Aron Wainer, Sérgio Lemos de Magalhães e Vitor Rangel Botelho Martins. Diretores Reeleitos: Kenneth Aron Wainer,
Rodrigo Lacombe Abbud e Alexandre Segateli Bolsoni. JUCESP n° 200.089/21-3 de 04/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: No dia 01/12/2020, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade 
dos presentes: (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 375.000,00 mediante a emissão de 375.000 novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 375.000,00 integralmente destinado à conta de capital social,
passando o capital social de R$ 108.863.946,00 para R$ 109.238.946,00 dividido em 109.238.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
As novas ações, foram totalmente subscritas pelas acionistas, sendo 313.012 ações pela acionista Breof Fundo de Investimentos em Participações
- Multiestratégia, 33.750 pela acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 28.238 ações pela acionista ER Vetor Empreendimentos e
Participações Ltda., as quais serão integralizadas até o dia 07/12/2020, em moeda corrente nacional. (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social que,  passa a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital social é de
R$ 109.238.946,00 dividido em 109.238.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato,
nos termos da lei. Assinaturas: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: ER Vetor Empreendimentos 
e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva; S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek Rodrigues da Silva;
Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud
e Kenneth Aron Wainer. JUCESP nº 191.800/21-1 de 28/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 28/06/2021 as: 09:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI nº 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13295-000, telefone (11) 93285-
4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante pagamento
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de
08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral
e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através
e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do
FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED B49905 - CONTRATO 1026841437032 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
MARIA LUIZA RODRIGUES , BRASILEIRO (A), SECRETARIA , CPF 029.565.268-39,
CI 5483753 SSP/SP, DESQUITADA(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
KATIA CRISTINA GONCALVES , BRASILEIRO (A), BANCARIA, CPF 083.372.778-82
CI: 17841527 SSP, SOLTEIRO (A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 53, BLOCO A, CONDOMINIO GREEN
PARK, A RUA GENERAL JOSE DE ALMEIDA BOTELHO, Nº 552, 8º SUBDISTRITO-
SANTANA, BAIRRO PARQUE MANDAQUI, EM SAO PAULO, SP, CONTENDO A
AREA UTIL DE 68,58M2, AREA COMUM (INCLUSIVE UMA VAGA INDETERMINADA)
DE 71,911 M2, COM DIREITO A UMA VAGA PARA AUTOMOVEL DE PASSEIO, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

São Paulo,  11/06/2021
ARY ANDRE NETO

11 - 16 - 28/06/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
06/2021 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B18026 -  CONTRATO: 102394175293 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA DIOGO GOMES CARNEIRO , 253 (400), CASA
Nº 19A , CONDOMINIO VILLA  FELICITA -A , LOTEAMENTO NOVA PINHEIROS , 13
º SUBDISTRITO BUTANTA , SAO PAULO - SP, CEP:
05547-030
IVO ADOLFO CASSETTARI, BRASILEIRO (A), CONSULTOR, CPF: 202.195.398-04,
CI: 4.266.481-0  SSP/SP, SEPARADO (A) JUDICIALMENTE, E CONJUGE, SE CASADO
ESTIVER.
SUELY ROMERO SIQUEIRA , BRASILEIRO (A), VENDEDORA, CPF 574.602.998-04
CI: 5.995265 SSP/SP, SEPARADO (A) JUDICIALMENTE, E CONJUGE, SE CASADO
ESTIVER.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de
Cobrança: EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato

habitacional firmado com a CAIXA Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18
Subloja e 1º Subsolo

Ed. São Marcus
70070-902 Brasília - DF

Telefone: (31) 2105-7634
09 - 10 e 11/06

DECLARAÇÃO À PRAÇA 
 

Eu, Antonio Geraldo de Castro e Silva, advogado, brasileiro, casado, portador do RG. 4153506 e 
CPF/MF 520.250.048-34, inscrito na OAB/SP 26.47, declaro para os devidos fins que figurei como diretor 
sem designação da empresa ADA S/A Administração de Bens, constituída aos 07/08/1957, inscrita no 
CNPFJ/MF 60.911.195/0001-53, na conforme constante na Ficha Cadastral Simplificada emitida aos 
08/06/2021, de número 153303354, pois representava o Espólio de Paulo Gherardi Neto, conforme 
manifestação de vontade expressa na disposição de testamento aprovado, cujo Inventário tramitou 
perante a Segunda Vara da Família e Sucessões, processo 0039306-36-2001-8-26-0100, e, através 
desta venho renunciar tal nomeação haja visto o encerramento do referido inventário, bem como 
procedida as averbações das ações inventariadas na JUCESP.  
 
 

São Paulo, oito de junho de 2021. 
 

Antonio Geraldo de Castro E Silva  
OAB/SP 26.473 

 
 

Ciente em 08/06/2021 
 

Paulo Roberto Gherardi 
Diretor Presidente 

ADA S/A ADMINISTRAÇÃO DE BENS  

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 33ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - salas nº 1123/1125 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
(11) 2171.6228 - São Paulo/SP - E-mail: sp33cv@tjsp.jus.br EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1075250-86.2018.8.26.0100. O  MM. Juiz
de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
DOUGLAS IECCO RAVACCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MANOEL MES-
SIAS GERÔNIMO DA SILVA (CPF 007.468.102-88), que ICOMON TECNOOLOGIA
LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no
pagamento de R$1.100,00 (julho/2018) a ser atualizada e acrescida de custas,
honorários e demais cominações legais, referente a danos causados ao veículo
locado pela autora, Fiat/Uno Mille Economy, placas AWQ 5629, em razão de
colisão lateral provocada pelo veículodo réu, GM/Montana Conquest, placas
EAP 9635, ocorrida em 12/09/2017. Estando o réu 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, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidadede São Paulo, aos 01 de junho de 2021.

10  e  11/06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL - 20ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 9º andar
- salas nº 919/921 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6160 - São Paulo-SP
- E-mail: sp20cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Processo nº 0045539-
82.2020.8.26.0100.  A Dra. ELAINE FARIA EVARISTO, MMª Juíza de Direito da
20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
na forma da lei. FAZ SABER a PILUX BRAZIL LTDA., anteriormente denominada
PILUX BRASIL S.A. (CNPJ 03.105.522/0001-46), na pessoa do sócio-adminis-
trador Sr. Djacir Costa Carvalho Junior (CPF 059.282.573-68), atualmente em
lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA movido por MARCO ANTONIO SCARAFICCI, fica INTIMA-
DO, para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de
R$80.709,97 (outubro/2020), referente a execução de honorários e custas, a ser
atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de
MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais
incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito
com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não pagando e independen-
temente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO.
Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de maio de 2021.

10 e  11/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1025345-83.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Espécies de Contratos Requerente: Associação Cultural Nossa Senhora Menina Requerido: Emerson Verstandig
Pereira Lima EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025345-83.2016.8.26.0100 A MM. Juíza
de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Requerido EMERSON VERSTANDIG PEREIRA LIMA, Brasileiro, Solteiro, CPF
165.936.178-81, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associação Cultural
Nossa Senhora Menina, alegando em síntese: a cobrança da quantia de R$ 33.177,19, referente às parcelas
vencidas das mensalidades do contrato para a Prestação de Serviços Educacionais para os alunos Luan Barreira
Pereira Lima (parcelas vencidas de 10/05/2013 a 20/12/2013), Gabriel Barreira Pereira Lima (parcela vencida de 25/
11/2013) e Luiza Barreira Pereira Lima (parcelas vencidas de 10/05/2013 a 20/12/2013). Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
21 de maio de 2021. 10 e 11/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1136215-98.2016.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Ordinária Requerente: Sandra Regina Dias Issy e outro 2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1136215- 98.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Augusto da Silva, Olga Neves Silva, Lauro Martins Reche, Sonia Dagues Martins, José
Rodrigues e Maria Antiquera Rodrigues, Nelson Rodrigues e Irene Rodrigues, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sandra Regina Dias Issy e Marcelo Akio
Santana Issy ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Timóteo,
nº 186, Vila Prudente, CEP 03938-050, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de abril de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1098287-50.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S.a. Executado: Lpm Comércio
Importação e Exportação de Peças e Acessórios Ltda. e outros EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1098287-50.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV
- Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LPM
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA., CNPJ 14.527.042/0001-90, na
qualidade de avalistas: JOSÉ MANUEL VARELA VIDAL (CPF/MF sob o nº 224.752.088-05) e CROMALUX
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ sob o nº 03.386.412/0001-08) que Banco
do Nordeste do Brasil S.a., lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial ora em fase de Cumprimento
de Sentença, onde procedeu-se a penhora sobre os veículos indicados às fls.332. E, estando os executados
em lugar ignorado, foi deferida a sua intimação da Penhora por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereçam impugnação à penhora, onde, no qual, havendo ausência de manifestação,
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002280-35.2021.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Soares, na forma da Lei, etc. Edital de
Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0002280-35.2021.8.26.0348. O Dr. Rodrigo Soares, Juiz de Direito 5ª Vara

Cível da Comarca de Mauá/SP, etc... Faz saber a SABRINA CASEMIRO DOS SANTOS (RG nº 38.660.462-9 e CPF
nº 389.181.878-58) que FEFISA – CENTRO EDUCACIONAL JOÃO RAMALHO LTDA lhe ajuizou uma Ação Monitória
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua Intimação Por edital, para que efetue o pagamento ou apresente impugnação ao débito de R$ 20.641,91,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será
acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art.
513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Mauá, 27/05/2021.
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   Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A.
CNPJ/ME Nº 08.259.544/0001-84 - NIRE 35.300.469.062

Edital de Convocação aos Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A. - Assembleia Geral de Debenturistas

Nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), da Cláusula Sétima do “Escritura
Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Em Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços
Restritos, da Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A.” celebrada em 12 de novembro de 2019, entre a Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para
Indústrias S.A. (“Emissora”) e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário
debenturistas (“Escritura de Emissão” e “Debenturistas AGD”), que se realizará

CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM
625 (i) 

Oferta
objeto de Vencimento Antecipado Automático;  (ii) 

(iii) 

dos acionistas nas mesmas proporções atuais; (iv) 

interesses entre tais administradores e colaboradores com os acionistas da Emissora no longo prazo; e (v) 

-

e/ou nos Contratos de Garantia Real. Informações Gerais – Procedimentos aplicáveis à Realização Digital: 

-
Anexo I Tópico

Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A.
ANEXO I  - do Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A. Procedimentos – Procedimentos aplicáveis

1. Acesso e Utilização do Sistema Eletrônico: 1.1. 
O conteúdo da AGD será gravado pela Emissora. 1.2. 

(Depósito Prévio de Documentos) abaixo. O acesso via plataforma digital estará restrito aos Debenturistas que se credenciarem, nos termos aqui descritos. 1.3. -

1.4. 

do Debenturista seja liberado mediante o envio de novo convite individual. 1.5. 
1.6. 

1.7. Os Debenturistas que participarem via plataforma digital, de acordo com as instruções
2. Admissão de Instrução de Voto à Distância: 2.1. O Debenturista

ger2.agente@
oliveiratrust.com.br e/ou daniela.silva@topico.com.br  2.2. 

2.3. 
daniela.silva@

topico.com.br  e/ou ger2.agente@oliveiratrust.com.br.  2.4. 

desconsiderado. 2.5. 

3. Depósito Prévio de Documentos: 3.1. 
daniela.silva@topico.com.br

3.2. Em todo caso, os Debenturistas ou seus

Velvet Participações S/A - CNPJ: 04.431.039/0001-14
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2020 e 31/03/2019.

ATIVO 2020 2019
Circulante 52.652 45.655
Caixa e equivalentes de caixa 86 2
Aplicações fi nanceiras 46.978 43.263
Contas a receber 4.590 900
Adiantamentos diversos 103 1.037
Tributos a recuperar 896 452
Não circulante 74.626 72.978
Projetos a Viabilizar 2.302 3.915
Partes relacionadas 15.546 15.136
Investimentos 7.293 6.197
Imobilizado disponível para venda 21.152 21.202
Imobilizado em andamento 7.423 4.295
Imobilizado 20.910 22.232
Total do ativo 127.278 118.632

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019
Circulante 2.155 2.837
Salários e encargos sociais 43 46
Tributos a receber 33 88
Dividendos a pagar 2.051 2.588
Contas a pagar 29 115
Não circulante 
Patrimônio Líquido 125.123 115.795
Capital social 70.500 70.500
Reserva de lucros 50.176 44.008
Reserva legal 4.447 4.015
Outros refl exos - (2.728)

Total do passivo e do patrimônio líquido 127.278 118.632

Balanço Patrimonial em 31 de março de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)

 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 8.634 10.896
Ajustes ao lucro - -
Aplicado/Obtido nas atividades operacionais: - -
Equivalência Patrimonial (10.222) (9.539)
 (1.588) 1.357
Variação de ativos e passivos 
Títulos/Contas a receber (3.690) 878
Títulos/Contas a recolher 436 (388)
Títulos/Contas a pagar (13) (8)
Títulos/Valores mobiliários - -
Outros ativos correntes (5.958) (2.239)
Caixa líquido aplicado
 nas atividades operacionais (10.814) (400)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
Aplicações em ativo imobilizado 199 (8)
Aplicações em empreendimentos imobiliários 2.386 (1.448)
Recebimento de dividendos 10.222 9.539
Caixa gerado pelas atividades de investimentos 12.808 8.082
Fluxos de caixas das
 atividades de fi nanciamentos 
Dividendos e juros sobre o capital pagos (2.588) (4.413)
Caixa líquido aplicado
 nas atividades de fi nanciamentos (2.588) (4.413)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (594) 3.269
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.130 861
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 3.536 4.130

     Reservas de Lucros
 Capital social Outros refl exos Reserva Legal Retenção de Lucros Lucros acumulados Total
Saldos em 31/03/2018 70.500 (2.219) 3.470 36.321 - 108.073
Ajuste exercício anterior - - - - (77) (77)
Variação participação em investida refl exa - (509) - - - (509)
Lucro do período - - - - 10.896 10.896
Destinações: 
 Reserva Legal - - 545 - (545) -
 Dividendos Mínimos Obrigatórios - - - - (2.588) (2.588)
 Retenção de Lucros - - - 7.686 (7.686) -
Saldos em 31/03/2019 70.500 (2.728) 4.015 44.008 - 115.795
Ajuste exercício anterior - - - 17 - 17
Reversão variação participação investida refl exa - 2.728 - - - 2.728
Lucro do período - - - - 8.634 8.634
Destinações: 
 Reserva Legal - - 432 - (432) -
 Dividendos Mínimos Obrigatórios - - - - (2.051) (2.051)
 Retenção de Lucros - - - 6.152 (6.152) -
Saldos em 31/03/2020 70.500 - 4.447 50.176 - 125.123

Demonstração do Fluxo de Caixa - Exercícios fi ndos 
em 31 de março de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios fi ndos 
em 31 de março de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

 2020 2019
Lucro/(Prejuízo) do período 8.634 10.896
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 8.634 10.896

A Diretoria
Luiz Antonio Cornélio - Contador - CRC 1SP 172.573/O-5

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo as Notas 
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Receitas (despesas) operacionais 2020 2019
Receitas de aluguéis 2.568 2.328
Receitas vendas e imóveis 379 -
Custo dos serviços prestados (237) (122)
Lucro bruto 2.709 2.206
Resultado de equivalência patrimonial 10.222 9.539
Despesas administrativas (6.045) (2.395)

Demonstração do Resultado (Em milhares de reais)
 2020 2019
Lucro operacional 6.886 9.349
Resultado fi nanceiro: Receitas fi nanceiras 2.738 2.518
Despesas fi nanceiras (859) 15
LAIR 8.766 11.883
Impostos correntes (132) (987)
Lucro líquido 8.634 10.896

Balanço patrimonial - Exercícios fi ndos em 31 de março de 2019 e 2020 (Em reais)

Jottapar  Participações S/A - CNPJ/MF sob nº  46.997.060/0001-21
Relatório da Diretoria

 2020 2019
Receitas (despesas) operacionais
Receitas 91.453,32 91.453,37
Despesas gerais administrativas e outras (3.338.555,60) (6.968.265,00)
Resultado da equivalência 
 patrimonial de investidas 1.626.190,54 1.724.744,87

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios fi ndos em 31 de março de 2020 e 2019 (Em reais)

Demonstração do resultado - Exercícios Findos em 31 de março de 2020 e 2019

ATIVO 2020 2019
Circulante 15.703.133,16 2.870.769,49
Caixa 5.550,53 4.951,00
Aplicações Financeiras 1.207.496,38 202.116,51
Contas a Receber 12.997.648,51 90.678,74
Tributos a Recuperar 1.143.313,20 1.485.573,97
Valores a Receber 324.000,00 -
Adiantamentos 19.917,71 33.953,56
Imóveis em Andamento - 1.047.793,13
Seguros a Apropriar 5.206,83 5.702,58
Não circulante 5.313.466,09 11.074.649,99
Projetos a Viabilizar 1.569.804,55 2.439.975,16
Investimentos 414.074,37 3.364.863,46
Imobilizado 3.329.587,17 5.269.811,37
Total do Ativo 21.016.599,25 13.945.419,48

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019
Circulante 5.207.689,59 1.291.400,30
Fornecedores 4.686.157,14 963.186,57
Encargos Trabalhistas 168.598,58 71.922,39
Tributos a Recolher 40.766,97 33.696,70
Provisões 312.166,90 222.594,64
Não Circulante 419.163,75 906.377,58
Impostos Diferidos 419.163,75 906.377,58
Patrimônio Líquido 15.389.745,91 11.747.641,60
Capital Social 22.900.000,00 22.900.000,00
Lucro/(Prejuízos Acumulados) (7.510.254,09) (5.942.725,61)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (5.209.632,79)
Total do passivo e patrimônio líquido 21.016.599,25 13.945.419,48

A Diretoria Luiz Antonio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2020 e 31/03/2019.

 2020 2019
Lucro operacional (1.620.911,74) (5.152.066,76)
Receitas fi nanceiras 53.241,46 102.952,00
Despesas fi nanceiras (18.007,21) (7.935,95)
Resultado fi nanceiro líquido - -
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício (1.585.677,49) (5.057.050,71)

  Outros  Reservas de Lucros
 Capital Social Refl exos Prejuízos Acumulados Lucros/(Prejuízos) Acumulados Total
Saldo em 31/03/2018 22.900.000,00 (4.237.091,52) (885.674,90) - 17.777.233,58
Ajuste exercício anterior - - - - -
Variação de participação em investida - (972.541,27) - - (972.541,27)
Lucro/( Prejuízo ) Líquido do Período - - - (5.057.050,71) (5.057.050,71)
Transferência de Lucros - - (5.057.050,71) 5.057.050,71 -
Saldo em 31/03/2019 22.900.000,00 (5.209.632,79) (5.942.725,61) - 11.747.641,60
Ajuste exercício anterior - - - 18.149,01 18.149,01
Variação de participação em investida - 5.209.632,79 - - 5.209.632,79
Lucro/( Prejuízo ) Líquido do Período - - - (1.585.677,49) (1.585.677,49)
Transferência de Lucros - - (1.567.528,48) 1.567.528,48 -
Saldo em 31/03/2020 22.900.000,00 - (7.510.254,09) - 15.389.745,91

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios fi ndos em 31 de março de 2020 e 2019 (Em reais)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo as Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

 2020 2019
Lucro/(Prejuízo) do período (1.585.677,49) (5.057.050,71)
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado 
 abrangente do exercício (1.585.677,49) (5.057.050,71)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/03/2020 31/03/2019
Lucro Líquido do Exercício (1.585.677,49) (5.057.050,71)
Ajustes para reconciliar o Prejuízo Líquido com o Caixa Líquido
 Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:
Depreciações 358.540,85 419.021,82
Ajuste de exercício anterior - -
Resultado de equivalência patrimonial de coligadas (1.626.190,54) (1.724.737,43)
Impostos Diferidos (906.377,58) -
(Lucro)/Prejuízo na venda de investimentos 
 permanentes e temporários - -
Outros Refl exos 5.297.193,27 -
 1.537.488,51 (6.362.766,32)
(Aumento)/Diminuição das contas 
 dos grupos do Ativo Circulante:
Título/Contas a Receber (12.906.969,77) (7.313,01)
Título/Contas a Pagar 9.497,91 8.972,68
Títulos/Tributos a Recolher 104.931,73 3.221,57
Outros Ativos Correntes 2.342.640,11 215.869,62
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (8.912.411,51) (6.142.015,46)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de Imobilizado 4.602.200,37 (98.301,33)
Aquisição de Empreendimentos Imobiliários 1.626.190,54 1.724.737,43
Caixa Gerado nas Atividades de Investimento 6.228.390,91 1.626.436,10
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Partes Relacionadas 3.690.000,00 900.000,00
Caixa Aplicado nas Atividades 
 de Financiamento 3.690.000,00 900.000,00
Aumento Líquido de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 1.005.979,40 (3.615.579,36)
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Final do período 207.067,51 3.822.646,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Início do período 1.213.046,91 207.067,51

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de março de 2020 e 2019 (Em reais)

 

INSTITUTO PASTOR ALFREDO REIKDAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Nos termos do art. 19 do Estatuto Social o Pastor Alcides 
Fávaro, Presidente, convoca a todos os associados, em 
pleno exercício dos direitos e prerrogativas estatutários e 
quites com a Tesouraria do INSTITUTO PASTOR 
ALFREDO REIKDAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CULTURA a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a realizar-se no dia 21 de junho de 2021 na 
Av. Dr. Ricardo Jafet, n.º 214 – CEP 04260-000 – Ipiranga - 
São Paulo – Capital, templo sede da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus no Ipiranga,com o quórum 
estabelecido pelo Art.19,§único em primeira convocação às 
19h30, com o quórum mínimo estatutário e às 20h00, em 
segunda convocação,com qualquer número dos presentes, 
para tratarem da seguinte ORDEM DO DIA a)Leitura da 
ata referente ao exercício de 01/04/2020 a 31/03/2021; b) 
Leitura do movimento financeiro do exercício findo em 
31/12/2020 e parecer do Conselho Fiscal e deliberação 
sobre a apresentação; c) Eleição da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, para atuarem no exercício a contar do dia 
22 de junho de 2021 e a terminar em 31 de março de 2022. 
d) Demais assuntos pertinentes. São Paulo, 10 de junho de 
2021. Pastor ALCIDES FAVARO Presidente 
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ISEC SECURITIZADORA S.A
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08

(sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, a partir de 01/09/2017)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 23ª E 24ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.(“Agente Fiduciário”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares de CRI, à realizar-
se em segunda convocação no dia 21 de junho de 2021 às 14h30, 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 fi m de nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI 
(“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Avaliar o pedido apresentado pela Devedora à 
Securitizadora em 30 de abril de 2021, para: (i) dispensar o cumprimento de obrigações de natureza pecuniárias e não 
pecuniárias em atraso, sem que isso acarrete qualquer penalidade prevista nos Documentos da Operação; 
(ii) aprovação da recompra facultativa da totalidade dos Créditos Imobiliários Loteamento (“Recompra Facultativa”), 
com o resgate antecipado das Debêntures e consequentemente dos CRI, na forma estabelecida na cláusula 7.4 do 
Contrato de Cessão, com a dispensa do pagamento dos encargos e Multa Indenizatória previstos, de modo que haja a 
retrocessão dos Créditos Imobiliários aos Cedentes em até 15 (quinze) dias úteis contados da realização da Assembleia; 
(iii) em razão da Recompra Facultativa, aprovar que a Emissora após o recebimento do Valor da Recompra Facultativa, 
realize dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, o Resgate Antecipado dos CRI, da seguinte forma: (1) com os 
recursos provenientes da Recompra Facultativa realizar o Resgate Antecipado Total dos CRI da 23ª Série (“CRI 
Seniores”); e (2) por meio de dação em pagamento realize o resgate antecipado total dos CRI da 24ª Série (“CRI 
Subordinado”); (iv) Após o Resgate Antecipado dos CRI, na forma estabelecido no item (ii), aprovar que a Emissora 
promova a devolução de quaisquer valores que sobejarem na Conta Centralizadora dos CRI, descontadas eventuais 
despesas decorrentes do Patrimônio Separado; (v) Caso aprovada a Recompra Facultativa na forma estabelecida no 
item (ii), sustar os efeitos previstos nos Documentos da Operação pelo não atendimento da Reserva Mínimo no Fundo 
de Reserva durante o período de convocação desta Assembleia; e b) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em 
razão das deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu 
cumprimento, incluindo, mas não se limitando, a celebração de eventuais aditamentos. A Securitizadora informa que o 
material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRI estará disponível no site da Emissora: 
www.isecbrasil.com.br e no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado que a assembleia, em segunda 
convocação, instalar-se-á com qualquer número, conforme cláusula 12.3 do Termo de Securitização, e o quórum de 
deliberação é de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação, nos termos da cláusula 12.8.1 do Termo de 
Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de participação de forma presencial 
ou de envio de instrução de voto, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que 
enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.
br e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início de realização da Assembleia, os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme 
art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a 
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 11 de junho de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A

Viva Decora Internet S.A.
CNPJ 23.714.712/0001-78   NIRE 35300511816

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: em 30 de abril de 2021, às 15h00, na sede social da Viva Decora 
Internet S.A. (“Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob  
o nº 23.714.712/0001-78, localizada na Alameda Jaú, nº 1.177, 4º andar, conjunto 42, CEP  
01420-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: 
Dispensada a publicação de editais de convocação de editais de convocação para a presente 
Assembleia, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia. 3. MESA: Presidente: Sr. Daniel Lopes Franco; Secretário: Sr. Carlos 
Henrique Pinto Haddad. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: dispensada a publicação das demonstrações 
financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 
294, caput, inciso II da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), as quais integram a presente ata na forma 
do Anexo I. Os documentos supracitados foram ainda disponibilizados previamente aos acionistas 
por meio digital seguro, nos termos da IN DREI nº 81/2020. 5. ORDEM DO DIA: deliberar sobre: 
(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6. DELIBERAÇÕES: abertos 
os trabalhos, verificado o quórum de presença, por meio da participação remota dos acionistas,  
via sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia, e validamente instalada a presente 
Assembleia, após examinar e discutir os assuntos da ordem do dia, os acionistas deliberaram,  
o quanto segue: 1. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, com a abstenção dos 
legalmente impedidos, as contas dos administradores, o balanço patrimonial, a demonstração 
de resultado e as demais demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020. 2. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, que o resultado negativo, 
no valor total de R$ 4.089.388,00 (quatro milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e oitenta e 
oito reais), apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, será destinado à conta 
de prejuízos acumulados da Companhia, que passa a ser de R$ 15.399.107,00 (quinze milhões, 
trezentos e noventa e nove mil, cento e sete reais). Em razão do resultado negativo registrado pela 
Companhia no referido exercício social, a acionista não fará jus ao recebimento de dividendos 
ou juros sobre capital próprio em relação a referido exercício social, nos termos dos artigos 193, 
201 e 202 da Lei das S.A. 3. Autorizar que os administradores da Companhia pratiquem todos os 
atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente Assembleia 
Geral. 7. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,  
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. 
São Paulo/SP, 30 de abril de 2021. Mesa: Daniel Lopes Franco - Presidente; Carlos Henrique Pinto  
Haddad - Secretário. Acionista Presente: Duratex S.A., p. Daniel Lopes Franco e Carlos Henrique 
Pinto Haddad. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo/
SP, 30 de abril de 2021. Mesa: Daniel Lopes Franco - Presidente; Carlos Henrique Pinto Haddad - 
Secretário. JUCESP sob nº 254.063/21-4, em 28.05.2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CPC Bloco Sul Concessões e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº. em fase de obtenção - NIRE Nº. em fase de obtenção - Companhia Fechada

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 20.05.2021
1. Data, hora, local: 20.05.2021, 13:30hs, na sede da CPC Bloco Sul Concessões e Participações S.A. (“Companhia”), 
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, sala 10, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Cristiane Alexandra Lo-
pes Gomes e Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da 
Diretoria Executiva da Companhia. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por una-
nimidade de votos, conforme previsto no artigo 16, alínea (a) do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a eleição 
dos Senhores: (1) Cristiane Alexandra Lopes Gomes, brasileira, casada, analista de sistemas, RG 22.436.934-9 
SSP/SP, CPF/MF 120.775.978-36, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (2) Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, 
engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG 17.384.717-1 SSP/SP, CPF/MF 153.066.718-61, 
para ocupar o cargo de Diretor sem designação específi ca, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 
222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP, para o mandato de 02 anos, contados a partir da presen-
te data, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora 
eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147, Lei 6.404/76 (“LSA”), e al-
terações posteriores e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impe-
çam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento arquivados na 
sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digi-
talmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei 14.063/2020. São Paulo/SP, 20.05.2021. Assi-
naturas: Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente da Mesa e, Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. Conse-
lheiros: (1) Cristiane Alexandra Lopes Gomes; (2) Waldo Edwin Pérez Leskovar; (3) Roberto Penna Chaves Neto; (4) 
Gustavo Marques do Canto Lopes; e (5) Pedro Paulo Archer Sutter. Certifi co que a presente é cópia fi el do original la-
vrado no Livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil e Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 253.820/21-2 
em 28.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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2º Traslado. Livro 3182 - Folha 43. Escritura Pública de Constituição da CPC Bloco Sul Concessões e Participações S.A.. Aos 20 (VINTE) dias 
do mês de MAIO de 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM), nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, neste 15º Tabelionato, perante mim escrevente, com-
pareceu como outorgante, por vídeo conferência via e-notariado, COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
09.367.702/0001-82, sediada na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Parte, Vila Olímpia, CEP: 04.551-065, São Paulo/SP, com seu Estatuto So-
cial Consolidado datado de 13 de abril de 2021, registrado na JUCESP sob nº. 203.367/21-2 em sessão de 06 de maio de 2021, neste ato representada nos 
termos do Capítulo IV de seu Estatuto Social, por seus Diretores os Senhores: WALDO EDWIN PEREZ LESKOVAR, norte americano, casado, engenheiro 
elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE W616562-V- CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº. 170.070.048-06; e MARCIO YAS-
SUHIRO IHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 153.066.718-61, 
ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço profi ssional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, e eleitos pela Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 09 de outubro de 2020, registrado na 
JUCESP sob o nº. 477.029/20-6 em 11/11/2020 e fi cha cadastral simplifi cada expedida pela JUCESP, que fi cam arquivadas nestas notas, na pasta 2544/2021 
comparecendo também, nos termos e para os fi ns do artigo 1º, §2º da Lei nº. 8.906/94, a advogada ANA PAULA GIORGIANI, brasileira, casada, advogada, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº. 33.422.788-4 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 290.446.318-61 e na OAB/SP nº. 327.041, com endereço profi s-
sional na Rua Barão de Teffé, nº. 1.300, Bloco A, Jardim Ana Maria, CEP 13208-761, Jundiaí/SP. Os presentes reconhecidos entre si como os próprios, à vis-
ta dos documentos exibidos que, comigo, reciprocamente conferiram e acharam conforme, do que dou fé. - E, pela OUTORGANTE, me foi dito o seguinte: a 
fi m de, nos termos dos artigos 87, § 1º e 251 da Lei nº. 6.404/76, proceder à: (i) constituição da subsidiária integral CPC BLOCO SUL CONCESSÕES E PAR-
TICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado; (ii) aprovação do Estatuto Social que regerá a referida Companhia; (iii) eleição do Conselho de Ad-
ministração e à fi xação da respectiva remuneração; e (iv) a escolha do jornal para as publicações legais da Companhia. Pela OUTORGANTE, então, foi dito 
que, pela presente escritura pública, sob a denominação social de CPC BLOCO SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., doravante simplesmente de-
nominada “Companhia”, constitui, como de fato e de direito constituída tem uma subsidiária integral, com as seguintes características: (a) será uma socie-
dade anônima de capital fechado; (b) terá por objeto social (i) a exploração no Brasil e/ou no exterior, direta ou indiretamente, e/ou através de consórcios, de 
negócios de concessões de obras e serviços públicos, especifi camente a prestação de serviços de operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, 
túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuárias; (ii) a prestação de serviços de consultoria, assistência técnica e administração de empresas quando re-
lacionados aos negócios indicados no item (i) acima; (iii) o exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusi-
ve importação e exportação; e (iv)  a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista; (c) terá prazo indeterminado de duração; (d) 
terá sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 10, Vila Olímpia, CEP 04551-065; (e) 
seu capital social será de R$10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emis-
são de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), deposi-
tado em conta corrente em estabelecimento bancário autorizado, nos termos dos artigos 80, III, e 81 da Lei nº. 6.404/76, tudo de acordo com o respectivo re-
cibo de depósito; (f) será administrada por um Conselho de Administração composto por 05 (cinco) membros efetivos, sem suplentes, com mandato de 02 
(dois) anos, eleitos em Assembleia Geral de Acionistas, e uma Diretoria, composta por 02 (dois) membros, que serão eleitos pelo Conselho de Administração, 
com mandato de 02 (dois) anos. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria terão a sua remuneração fi xada anualmente pela CPC, fundadora, 
na Assembleia Geral Ordinária destinada a aprovar suas respectivas contas, sendo certo que, para este exercício social, a remuneração global dos membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia será de até R$10.000,00 (dez mil reais), não incluídos os valores referentes aos encargos sociais 
que forem devidos, fi cando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fi xação do montante individual e, se for o caso, de benefícios de qualquer 
natureza e verbas de representação, conforme artigo 152 da Lei nº. 6.404/76. A verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria 
da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, ao recebimento de qualquer remuneração pelo exercício do cargo 
referente ao exercício social de 2021; (g) foram eleitas as pessoas a seguir indicadas para os cargos de membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia: (1) CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 22.436.934-9 - SSP/
SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 120.775.978-36; (2) WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR, norte americano, casado, engenheiro elétrico, portador do Regis-
tro Nacional de Estrangeiros - RNE W616562-V CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº. 170.070.048-06; (3) ROBERTO PENNA CHAVES NETO, bra-
sileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº. 151.989 e no CPF/MF sob o nº. 070.803.997-93; (4) GUSTAVO MARQUES DO CANTO LOPES, português, 
casado, economista, portador Registro Nacional de Estrangeiros - RNE V548366 IDIREXEX e inscrito no CPF sob o n.º 233.238.528-26; e (5) PEDRO PAULO 
ARCHER SUTTER, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de identidade RG n.º 53.278.761-4 - SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 013.879.347-67; 
todos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP, os quais serão imediata-
mente investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse e de renúncia à remuneração no livro próprio, com mandato de 02 (dois) 
anos a partir da presente data, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos; (h) foi indicada a Sra. CRIS-
TIANE ALEXANDRA LOPES GOMES, acima qualifi cada, para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (i) fi cou 
estabelecido que as publicações da Companhia serão realizadas no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia (São Paulo)”; (j) foi aprovado o 
seguinte Estatuto Social que regerá a Companhia: CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL, SEDE E DURAÇÃO. Artigo 1°. CPC BLOCO SUL 
CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe fo-
rem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social a fi nalidade (i) a exploração no Brasil e/ou no exterior, direta ou indiretamente, e/ou através de 
consórcios, de negócios de concessões de obras e serviços públicos, especifi camente a prestação de serviços de operação de estradas de rodagem, vias ur-
banas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuárias; (ii) a prestação de serviços de consultoria, assistência técnica e administração de em-
presas quando relacionados aos negócios indicados no item (i) acima; (iii) o exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indi-
retamente, inclusive importação e exportação; e (iv)  a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista. Artigo 3º. A Companhia tem 
sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 10, Vila Olímpia, CEP 04551-065, poden-
do, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir ou extinguir sucursais, fi liais, agências, departamentos, escritórios, depósitos ou quais-
quer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional. Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração. CAPÍTULO II - CAPI-
TAL SOCIAL E AÇÕES. Artigo 5º. O capital social é de R$10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, divi-
dido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º. O capital social é representado exclusivamente por ações ordiná-
rias e cada ação ordinária conferirá a seu titular direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º. É vedado à Companhia a emis-
são de ações preferenciais ou partes benefi ciárias, bem como de bônus de subscrição. Artigo 6°. Respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Companhia 
poderá efetuar resgate total ou parcial de ações de qualquer espécie ou classe, cabendo à Assembleia Geral fi xar o respectivo valor de resgate e as demais 
características da operação. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até o dia 30 de abril do ano 
seguinte ao término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem, observadas as prescrições legais e 
estatutárias. Parágrafo único. A Assembleia Geral será convocada e instalada nos termos do previsto nos artigos 124 e 125 da Lei n° 6.404/76 e presidida 
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por outro conselheiro ou, na ausência dos demais conselheiros da Companhia, por um 
acionista, observadas as prescrições legais e estatutárias. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Artigo 8º. As 
deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em 
branco. Parágrafo único. A legitimação e representação dos acionistas para a participação na Assembleia Geral deverá observar o disposto no artigo 126 
da Lei nº 6.404/76. Artigo 9º. Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei ou no presente Estatuto, compete à Assembleia Geral deliberar sobre as se-
guintes matérias: a) Estrutura da Administração e remuneração dos conselheiros; b) Remuneração global anual dos administradores; c) Aumento do capital 
social da Companhia; d) Redução do capital social da Companhia e/ou resgate de ações com ou sem redução do capital social; e) Criação de ações preferen-
ciais ou modifi cação dos direitos e vantagens das ações existentes; f) Aprovação de laudo de avaliação de bens a serem eventualmente incorporados ao ca-
pital social; g) Modifi cação do objeto social e quaisquer alterações deste Estatuto Social; h) Fixação da política de dividendos da Companhia e suas altera-
ções, incluindo a redução do dividendo mínimo obrigatório; i) Fusão, cisão ou incorporação da Companhia; j) Dissolução ou liquidação da Companhia; k) Ces-
sação do estado de liquidação da Companhia; e l) Solicitação de recuperação judicial ou pedido de autofalência pela Companhia. Parágrafo único. A apro-
vação de quaisquer matérias previstas no artigo 9º deverá observar, no que for aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR. CAPÍTULO IV - AD-
MINISTRAÇÃO - Artigo 10. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo único. O Conselho de Admi-
nistração é órgão de deliberação colegiada e a representação da Companhia é privativa dos Diretores. Artigo 11. Os membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria devem assumir seus cargos em até 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no li-
vro próprio, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos administradores eleitos. Parágrafo único. A posse de membro do Conselho de Ad-
ministração residente e domiciliado no exterior fi ca condicionada à constituição de representante legal residente no País, com poderes específi cos para rece-
ber citação, mediante procuração outorgada na forma do parágrafo 2° do artigo 146 da Lei 6.404/76. Artigo 12. A Assembleia Geral fi xará o montante global 
da remuneração dos administradores e sua distribuição competirá ao Conselho de Administração, que levará em conta as responsabilidades, tempo dedica-
do às funções, competência, reputação profi ssional e o valor dos respectivos serviços no mercado. CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Ar-
tigo 13. O Conselho de Administração da Companhia será composto por 5 (cinco) membros efetivos, dentre os quais 1 (um) será eleito Presidente, todos elei-
tos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos, admitida a reeleição, devendo os mesmos permanecer em seus cargos 
até a posse dos novos membros. Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos eventuais do Presidente, suas funções serão exercidas por quaisquer dos 
membros do Conselho de Administração. No caso de vacância de qualquer dos cargos de membro do Conselho, novo membro para substituí-lo deverá ser elei-
to mediante Assembleia Geral. Artigo 14. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente, mediante convocação escrita 
com, no mínimo, 01 (um) dia de antecedência, contendo data e hora da reunião e os assuntos que constarão da ordem do dia da reunião. Parágrafo 1°. Na 
hipótese de o Presidente retardar a convocação para as reuniões do Conselho de Administração por mais de 5 (cinco) dias após o recebimento de solicitação 
escrita de qualquer de seus membros, a referida reunião poderá ser convocada por qualquer conselheiro, mediante envio de convocação escrita aos demais 
conselheiros, nos mesmos termos indicados neste Artigo 14. Parágrafo 2°. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular 
a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração. Parágrafo 3°. Matérias que não sejam objeto da ordem do dia constante 
da convocação não devem ser objeto de deliberação em reuniões do Conselho de Administração, exceto se a reunião contar com a presença de todos os con-
selheiros e eles concordarem, por unanimidade, em apreciar tais matérias. Parágrafo 4º. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo 
Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por quaisquer de seus membros. O secretário será nomeado pelo presidente da respectiva re-
união. Artigo 15. As reuniões do Conselho de Administração instalam-se com a presença de maioria simples de seus membros. Artigo 16. Competirá ao Con-
selho de Administração a orientação geral dos negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as seguintes matérias: a) Eleger os 
membros da Diretoria Executiva e fi xar as suas atribuições; b) Aprovar a realização de investimentos e despesas de capital em valores acima de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais); c) Aprovar (i) a emissão de debêntures pela Companhia, e (ii) a emissão pública pela Companhia de quaisquer outros tí-
tulos ou valores mobiliários de dívida, independentemente do valor; d) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos e aditivos (exceto aditivos de pror-

rogação de prazo contratual) entre a Companhia e qualquer Parte Relacionada, conforme defi nido nos documentos de governança do Grupo CCR, que contem-
pla, dentre outras, a defi nição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações rela-
cionadas, a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e) Aprovar, previamente à sua celebração, de contratos de mútuo entre a Companhia e qualquer Parte Re-
lacionada, conforme defi nido nos documentos de governança do Grupo CCR, que contempla, dentre outras, a defi nição prevista nas normas contábeis vigen-
tes, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); f) Aprovar, pre-
viamente à sua celebração, contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo contratual) com qualquer terceiro, com valor superior, em uma úni-
ca operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); g) Aprovar a aquisição, alienação, renúncia a direi-
tos, transferência e/ou a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor superior, em uma única operação ou em um conjunto de opera-
ções relacionadas, a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); h) Aprovar doação, pela Companhia, de quaisquer bens ou direitos, cujo valor seja igual ou su-
perior, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); i) Aprovar a concessão de garantias ou 
contragarantias pela Companhia em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00 (cinco mi-
lhões de reais), fi cando vedadas as garantias em favor de terceiros, inclusive acionistas;  j) Aprovar qualquer ato, empréstimos e/ou fi nanciamentos a serem 
tomados pela Companhia, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), sendo vedados aqueles cujos prazos de amortização excedam o termo fi nal do Contrato de Concessão; k) Aprovar o resgate, amortização, recompra 
ou qualquer outro título de negociação com as ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia; l) Aprovar a assinatura, pela Companhia, de 
quaisquer aditamentos ao Contrato de Concessão; m) Manifestar-se sobre as demonstrações fi nanceiras, instruídas pelo parecer dos auditores independen-
tes, relatório da administração e contas apresentadas pela Diretoria; n) Examinar, opinar e propor à Assembleia Geral a distribuição de dividendos, bem como 
deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intermediários, bem como aprovar o pagamento ou crédito de juros sobre o 
capital próprio em cada exercício social, nos termos dos artigos 30, 31 e 32 deste Estatuto Social; o) Nomear e/ou destituir os auditores independentes da 
Companhia; p) Convocar a Assembleia Geral dos acionistas, sempre que necessário ou exigido por lei; q) Aprovar a propositura de ações judiciais contra os 
poderes públicos federal, estaduais ou municipais, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais;  r) Fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, a qual-
quer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados e/ou em vias de celebração, e sobre quaisquer outros fatos ou 
atos administrativos que julgar de seu interesse; s) Aprovar a Política de Transações entre Partes Relacionadas; e t) Aprovar operações ou contratações de 
“hedge” a serem realizados pela Companhia que não se enquadrem na política fi nanceira do Grupo CCR. Parágrafo único. A aprovação de quaisquer maté-
rias previstas no artigo 16 deverá observar, no que for aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR. Artigo 17. As deliberações do Conselho de Ad-
ministração serão tomadas pela maioria de votos dos seus membros. Artigo 18. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões 
pessoalmente, por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação simultânea com todas as demais pes-
soas presentes à reunião. Nesse caso, serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata ou enviar por escrito sua concordân-
cia com o respectivo conteúdo. Serão considerados válidos os votos dos membros do Conselho de Administração que tenham sido enviados, por escrito, an-
tes da reunião do Conselho de Administração. Artigo 19. Serão lavradas no livro próprio as atas das reuniões do Conselho de Administração, que adquirirão 
validade e efi cácia mediante a assinatura de tantos conselheiros quantos necessários para constituir a matéria exigida para deliberação das matérias cons-
tantes da ordem do dia da reunião. CAPÍTULO VI - DIRETORIA - Artigo 20. A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar 
todos os atos de gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 21. A Diretoria é 
composta por 02 (dois) Diretores de reconhecida competência profi ssional, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato unifi cado de 
2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 22. Dentre os Diretores eleitos, 1 (um) será designado Diretor Presidente e 1 (um) Diretor sem designação espe-
cífi ca, sendo permitido o acúmulo de cargo da Diretoria da Companhia por uma mesma pessoa. Parágrafo 1°. Nos impedimentos ou ausências de qualquer 
um dos Diretores, qualquer um dos demais poderá substituí-lo, sendo que o substituto exercerá, cumulativamente, os dois cargos. Parágrafo 2°. Em caso de 
vacância de quaisquer cargos de Diretor, assumirá interinamente qualquer outro Diretor, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração, até 
a primeira reunião do Conselho de Administração, que designará o novo Diretor. O Diretor substituto exercerá, cumulativamente, os dois cargos, até a elei-
ção e posse do novo Diretor. Parágrafo 3°. O Diretor que substituir outro Diretor na forma do presente Artigo não fará jus a qualquer remuneração adicional. 
Artigo 23. Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, e a prática, 
dentro das suas atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Parágrafo 1°. Compete ao Diretor Presidente: (a) Convo-
car e presidir as reuniões da Diretoria; (b) Orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores; (c) Direcionar as atividades relacionadas com o planejamen-
to geral da Companhia e suas controladas; (d) Manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e o andamento das opera-
ções da Companhia; e (e) Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2°. Compete ao outro Diretor as-
sistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as fun-
ções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração. Artigo 24. A Diretoria, como órgão colegiado, exercerá as seguintes atribuições: a) 
Elaborar o orçamento, a forma de sua execução e os planos gerais da Companhia, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral; b) Estabelecer diretrizes 
decorrentes da orientação geral dos negócios fi xada pela Assembleia Geral e diante das políticas do Grupo CCR; c) Apresentar, sempre que solicitada pelos 
acionistas da Companhia, a evolução geral dos negócios da Companhia; e d) deliberar sobre outros assuntos que julgue de competência coletiva da Diretoria, 
ou a ela atribuídos pela Assembleia Geral. Artigo 25. Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será representada e somen-
te será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: a) De 02 (dois) Diretores; ou b) De 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador; ou c) 
De 02 (dois) procuradores com poderes específi cos. Parágrafo 1º. A Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador 
com poderes específi cos na prática dos seguintes atos: a) Receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais; b) Receber quitação de valores devidos 
pela Companhia; c) Representar a Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; d) Representar a Companhia nos manda-
tos com cláusula ad judicia; e) Representar a Companhia em depoimentos judiciais e em juízo, exceto para a prática de atos que importem renúncia a direi-
tos; f) Assinar correspondência, resposta de ofícios e demais documentos que não implique na assunção de responsabilidade e/ou pela Companhia; g) Cele-
brar acordos judiciais e extrajudiciais; h) Assinar declarações, defesas, recursos e petições no âmbito de processos administrativos; i) Obter certifi cações di-
gitais perante as entidades certifi cadoras; e j) Praticar atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia 
mista, juntas comerciais, Departamentos Estaduais de Trânsito - DETRANS, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mes-
ma natureza. Parágrafo 2º. O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de atos específi cos que vinculem a Companhia pela assinatura de ape-
nas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador regularmente constituído ou ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de atos por um único represen-
tante. Parágrafo 3º. Os instrumentos de mandato, com exceção do previsto nos parágrafos 5º e 6º deste artigo, serão sempre fi rmados por dois diretores da 
Companhia e não poderão ter prazo superior a 01 (um) ano, salvo aqueles para fi ns judiciais ou para representação em processos administrativos, que pode-
rão ser por prazo indeterminado. Parágrafo 4º. O limite de prazo disposto no parágrafo 3º supra não se aplica às procurações outorgadas pela Companhia, 
necessárias à consecução de contratos de fi nanciamento fi rmados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Nesse caso, as 
procurações que vierem a ser outorgadas deverão permanecer vigentes até o total cumprimento das obrigações previstas em tais fi nanciamentos. Parágra-
fo 5º. Especifi camente para representação da Companhia por prepostos em audiências, judiciais e extrajudiciais de qualquer natureza, os instrumentos de 
mandato poderão ser fi rmados por: (i) 01 (um) diretor da Companhia em conjunto com 01 (um) procurador com poderes especiais e específi cos para esse fi m, 
ou ainda, na impossibilidade da outorga nos termos do item (i) deste parágrafo, e (ii) 02 (dois) procuradores em conjunto com poderes especiais e específi cos 
para esse fi m. Parágrafo 6º. Especifi camente para outorga de instrumento de mandato pela Companhia para representação ativa e passiva, em Juízo e/ou 
fora dele, por advogados contratados para estas fi nalidades, poderão ser fi rmados por: (i) 01 (um) diretor em conjunto com 01 (um) procurador da CCR S.A. - 
Actua, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia, com poderes especiais e específi cos para esse 
fi m, ou ainda, (ii) 02 (dois) procuradores da CCR S.A. - Actua, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Com-
panhia, sempre em conjunto, com poderes especiais e específi cos para esse fi m. CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL - Artigo 26. A Companhia terá um 
Conselho Fiscal não permanente. Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, elei-
tos pela Assembleia Geral. CAPÍTULO VIII - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS - Artigo 27. O exercício social terá iní-
cio em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previs-
tas em lei. Artigo 28. A distribuição de dividendos fi cará condicionada aos limites fi xados pela Lei nº 6.404/76, quer quantitativamente, quer quanto à perio-
dicidade de sua distribuição, sendo que o dividendo obrigatório será de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do ar-
tigo 202 da Lei nº 6.404/76. Artigo 29. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá: (i) levantar balanços intermediários, bem como 
declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços; ou (ii) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de 
lucros existentes. Artigo 30. O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar, em cada exercício social, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária 
que apreciar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos termos da legislação do imposto de renda. Artigo 31. Os di-
videndos, inclusive os intermediários, e juros sobre capital próprio pagos ou creditados serão imputados ao dividendo obrigatório. Artigo 32. Os dividendos 
atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral, 
e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO 
IX - LIQUIDAÇÃO - Artigo 33. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o 
modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, fi xando-lhes os poderes e re-
muneração. CAPÍTULO X - ARBITRAGEM E CASOS OMISSOS - Artigo 34. As divergências entre o acionista e a Companhia deverão ser solucionadas por 
arbitragem, na forma do disposto no § 3º do artigo 109 da Lei nº 6.404/76, por um ou mais árbitros indicados na forma do regulamento da Câmara de Arbitra-
gem do Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e será conduzida em portu-
guês. Artigo 35. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral da Companhia, com base na legislação aplicável.  Os documentos fi cam arquiva-
dos na pasta própria sob nº 2545/2021.   E de como assim o disseram, do que dou fé; pediram-me e eu lhes lavrei esta escritura, que feita e lhes sendo lida, 
em voz alta, aceitaram-na por achá-la conforme, outorgam e assinam. O vídeo com a manifestação de vontade e o PDF/A assinado digitalmente fi ca arquiva-
do nestas notas, em mídia, na pasta própria retro mencionada. Certifi co que a outorgante, representada através de seus diretores WALDO EDWIN PEREZ 
LESKOVAR  e MARCIO YASSUHIRO IHA, e por sua advogada DRA.ANA PAULA GIORGIANI, já qualifi cados, concordam com os termos do presente 
ato, tendo manifestado sua vontade por meio de videoconferência e assina  por meio de certifi cado digital aposto no documento eletrônico que contém os 
exatos termos desta escritura pública e que se encontram arquivado na pasta própria retro mencionada, tudo nos termos do Provimento 100/2020 da Egrégia 
Corregedoria Nacional da Justiça, e subscrevo. Ao Tabelião R$536,38, Ao Estado; R$152,44, À Secretária da Fazenda: R$104,33, Ao Município: R$11,47, Ao 
Ministério Público: R$25,75, Ao Fundo do Registro Civil: R$28,23, Ao Tribunal de Justiça: R$36,81, A Santa Casa: R$5,36. Total: R$900,77. Eu, Raiane Martins 
Vieira, escrevente, a lavrei. Eu, João Roberto Sacagnhe de Oliveira Lima, Substituto do Tabelião, a subscrevi. M.N.E.: 111237.2021.05.20.00000594-86. ASSI-
NATURAS: WALDO EDWIN PEREZ LESKOVAR // MARCIO YASSUHIRO IHA // DRA. ANA PAULA GIORGIANI // RAIANE MARTINS VIEIRA // JOÃO ROBERTO 
SACAGNHE DE OLIVEIRA LIMA. Nada mais. Trasladada em seguida. Porto por fé que o presente traslado é cópia fi el do original. Em testemunho da verdade. 
Anderson Garcia da Costa - Substituto do Tabelião. JUCESP NIRE 3530056963-6 em 28.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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2º Traslado. Livro 3182 – Folha 55. Escritura Pública de Constituição da CPC Bloco Central Concessões e Participações S.A. Aos 20 (VINTE) dias 
do mês de MAIO de 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM), nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, neste 15º Tabelionato, perante mim escrevente, com-
pareceu como outorgante, por vídeo conferência via e-notariado, COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
09.367.702/0001-82, sediada na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Parte, Vila Olímpia, CEP: 04.551-065, São Paulo/SP, com seu Estatuto Social 
Consolidado datado de 13 de abril de 2021, registrado na JUCESP sob nº. 203.367/21-2 em sessão de 06 de maio de 2021, neste ato representada nos termos 
do Capítulo IV de seu Estatuto Social, por seus Diretores os Senhores: WALDO EDWIN PEREZ LESKOVAR, norte americano, casado, engenheiro elétrico, por-
tador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE W616562-V- CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº. 170.070.048-06; e MARCIO YASSUHIRO IHA, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 153.066.718-61, ambos residen-
tes e domiciliados nesta Capital, com endereço profi ssional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, 
Vila Olímpia, CEP: 04551-065, e eleitos pela Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 09 de outubro de 2020, registrado na JUCESP sob o 
nº. 477.029/20-6 em 11/11/2020 e fi cha cadastral simplifi cada expedida pela JUCESP, que fi cam arquivadas nestas notas, comparecendo também, nos termos 
e para os fi ns do artigo 1º, §2º da Lei nº. 8.906/94, a advogada ANA PAULA GIORGIANI, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº. 33.422.788-4 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 290.446.318-61 e na OAB/SP nº. 327.041, com endereço profi ssional na Rua Barão de Teffé, nº. 1.300, 
Bloco A, Jardim Ana Maria, CEP 13208-761, Jundiaí/SP. Os presentes reconhecidos entre si como os próprios, à vista dos documentos exibidos que, comigo, re-
ciprocamente conferiram e acharam conforme, do que dou fé. - E, pela OUTORGANTE, me foi dito o seguinte: a fi m de, nos termos dos artigos 87, § 1º e 251 
da Lei nº. 6.404/76, proceder à: (i) constituição da subsidiária integral CPC BLOCO CENTRAL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima 
de capital fechado; (ii) aprovação do Estatuto Social que regerá a referida Companhia; (iii) eleição do Conselho de Administração e à fi xação da respectiva re-
muneração; e (iv) a escolha do jornal para as publicações legais da Companhia. Pela OUTORGANTE, então, foi dito que, pela presente escritura pública, sob a 
denominação social de CPC BLOCO CENTRAL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., doravante simplesmente denominada “Companhia”, constitui, como 
de fato e de direito constituída tem uma subsidiária integral, com as seguintes características: (a) será uma sociedade anônima de capital fechado; (b) terá por 
objeto social (i) a exploração no Brasil e/ou no exterior, direta ou indiretamente, e/ou através de consórcios, de negócios de concessões de obras e serviços pú-
blicos, especifi camente a prestação de serviços de operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuá-
rias; (ii) a prestação de serviços de consultoria, assistência técnica e administração de empresas quando relacionados aos negócios indicados no item (i) acima; 
(iii) o exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e exportação; e (iv) a participação em ou-
tras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista; (c) terá prazo indeterminado de duração; (d) terá sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 09, Vila Olímpia, CEP 04551-065; (e) seu capital social será de R$10.000,00 (dez mil reais), re-
presentado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e in-
tegralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), depositado em conta corrente em estabelecimento bancário auto-
rizado, nos termos dos artigos 80, III, e 81 da Lei nº. 6.404/76, tudo de acordo com o respectivo recibo de depósito; (f) será administrada por um Conselho de 
Administração composto por 05 (cinco) membros efetivos, sem suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, eleitos em Assembleia Geral de Acionistas, e uma 
Diretoria, composta por 02 (dois) membros, que serão eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) anos. Os membros do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria terão a sua remuneração fi xada anualmente pela CPC, fundadora, na Assembleia Geral Ordinária destinada a aprovar suas respecti-
vas contas, sendo certo que, para este exercício social, a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia será de 
até R$ 10.000,00 (dez mil reais), não incluídos os valores referentes aos encargos sociais que forem devidos, fi cando a cargo do Conselho de Administração da 
Companhia a fi xação do montante individual e, se for o caso, de benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, conforme artigo 152 da Lei nº. 
6.404/76. A verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração re-
nunciam, nesta data, ao recebimento de qualquer remuneração pelo exercício do cargo referente ao exercício social de 2021; (g) foram eleitas as pessoas a se-
guir indicadas para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: (1) CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES, brasileira, casada, 
analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 120.775.978-36; (2) WALDO EDWIN PÉ-
REZ LESKOVAR, norte americano, casado, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE W616562-V CGPI/DIREX/DPF e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 170.070.048-06; (3) ROBERTO PENNA CHAVES NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº. 151.989 e no CPF/MF sob o nº. 
070.803.997-93; (4) GUSTAVO MARQUES DO CANTO LOPES, português, casado, economista, portador Registro Nacional de Estrangeiros - RNE V548366 
IDIREXEX e inscrito no CPF sob o n.º 233.238.528-26; e (5) PEDRO PAULO ARCHER SUTTER, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de identidade 
RG n.º 53.278.761-4 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 013.879.347-67; todos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, 
Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP, os quais serão imediatamente investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse e de re-
núncia à remuneração no livro próprio, com mandato de 02 (dois) anos a partir da presente data, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a elei-
ção e posse de seus substitutos; (h) foi indicada a Sra. CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES, acima qualifi cada, para exercer a função de Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia; (i) fi cou estabelecido que as publicações da Companhia serão realizadas no Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo e no jornal “O Dia (São Paulo)”; (j) foi aprovado o seguinte Estatuto Social que regerá a Companhia: CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL, 
SEDE E DURAÇÃO. Artigo 1°. CPC BLOCO CENTRAL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, que se rege pelo pre-
sente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social a fi nalidade (i) a exploração no Brasil e/ou no 
exterior, direta ou indiretamente, e/ou através de consórcios, de negócios de concessões de obras e serviços públicos, especifi camente a prestação de serviços 
de operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuárias; (ii) a prestação de serviços de consultoria, 
assistência técnica e administração de empresas quando relacionados aos negócios indicados no item (i) acima; (iii) o exercício de atividades conexas ou rela-
cionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e exportação; e (iv) a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou 
acionista. Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 09, 
Vila Olímpia, CEP 04551-065, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir ou extinguir sucursais, fi liais, agências, departamentos, 
escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional. Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de du-
ração. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES. Artigo 5º. O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moe-
da corrente nacional, dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º. O capital social é representado exclusiva-
mente por ações ordinárias e cada ação ordinária conferirá a seu titular direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º. É vedado 
à Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes benefi ciárias, bem como de bônus de subscrição. Artigo 6°. Respeitadas as disposições legais apli-
cáveis, a Companhia poderá efetuar resgate total ou parcial de ações de qualquer espécie ou classe, cabendo à Assembleia Geral fi xar o respectivo valor de 
resgate e as demais características da operação. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até o dia 
30 de abril do ano seguinte ao término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem, observadas as pres-
crições legais e estatutárias. Parágrafo único. A Assembleia Geral será convocada e instalada nos termos do previsto nos artigos 124 e 125 da Lei n° 6.404/76 
e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por outro conselheiro ou, na ausência dos demais conselheiros da Companhia, 
por um acionista, observadas as prescrições legais e estatutárias. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Artigo 8º. 
As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em 
branco. Parágrafo único. A legitimação e representação dos acionistas para a participação na Assembleia Geral deverá observar o disposto no artigo 126 da 
Lei nº 6.404/76. Artigo 9º. Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei ou no presente Estatuto, compete à Assembleia Geral deliberar sobre as seguin-
tes matérias: a) Estrutura da Administração e remuneração dos conselheiros; b) Remuneração global anual dos administradores; c) Aumento do capital social 
da Companhia; d) Redução do capital social da Companhia e/ou resgate de ações com ou sem redução do capital social; e) Criação de ações preferenciais ou 
modifi cação dos direitos e vantagens das ações existentes; f) Aprovação de laudo de avaliação de bens a serem eventualmente incorporados ao capital social; 
g) Modifi cação do objeto social e quaisquer alterações deste Estatuto Social; h) Fixação da política de dividendos da Companhia e suas alterações, incluindo a 
redução do dividendo mínimo obrigatório; i) Fusão, cisão ou incorporação da Companhia; j) Dissolução ou liquidação da Companhia; k) Cessação do estado de 
liquidação da Companhia; e l) Solicitação de recuperação judicial ou pedido de autofalência pela Companhia. Parágrafo único. A aprovação de quaisquer ma-
térias previstas no artigo 9º deverá observar, no que for aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR. CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO - Artigo 
10. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo único. O Conselho de Administração é órgão de delibera-
ção colegiada e a representação da Companhia é privativa dos Diretores. Artigo 11. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria devem assumir 
seus cargos em até 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, permanecendo em seus 
cargos até a investidura dos novos administradores eleitos. Parágrafo único. A posse de membro do Conselho de Administração residente e domiciliado no 
exterior fi ca condicionada à constituição de representante legal residente no País, com poderes específi cos para receber citação, mediante procuração outorga-
da na forma do parágrafo 2° do artigo 146 da Lei 6.404/76. Artigo 12. A Assembleia Geral fi xará o montante global da remuneração dos administradores e sua 
distribuição competirá ao Conselho de Administração, que levará em conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência, reputação profi s-
sional e o valor dos respectivos serviços no mercado. CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Artigo 13. O Conselho de Administração da Com-
panhia será composto por 5 (cinco) membros efetivos, dentre os quais 1 (um) será eleito Presidente, todos eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um 
mandato unifi cado de 2 (dois) anos, admitida a reeleição, devendo os mesmos permanecer em seus cargos até a posse dos novos membros. Parágrafo único. 
Nas ausências ou impedimentos eventuais do Presidente, suas funções serão exercidas por quaisquer dos membros do Conselho de Administração. No caso de 
vacância de qualquer dos cargos de membro do Conselho, novo membro para substituí-lo deverá ser eleito mediante Assembleia Geral. Artigo 14. O Conselho 
de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente, mediante convocação escrita com, no mínimo, 01 (um) dia de antecedência, contendo data 
e hora da reunião e os assuntos que constarão da ordem do dia da reunião. Parágrafo 1°. Na hipótese de o Presidente retardar a convocação para as reuniões 
do Conselho de Administração por mais de 5 (cinco) dias após o recebimento de solicitação escrita de qualquer de seus membros, a referida reunião poderá ser 
convocada por qualquer conselheiro, mediante envio de convocação escrita aos demais conselheiros, nos mesmos termos indicados neste Artigo 14. Parágra-
fo 2°. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Admi-
nistração. Parágrafo 3°. Matérias que não sejam objeto da ordem do dia constante da convocação não devem ser objeto de deliberação em reuniões do Con-
selho de Administração, exceto se a reunião contar com a presença de todos os conselheiros e eles concordarem, por unanimidade, em apreciar tais matérias. 
Parágrafo 4º. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por quaisquer 
de seus membros. O secretário será nomeado pelo presidente da respectiva reunião. Artigo 15. As reuniões do Conselho de Administração instalam-se com a 
presença de maioria simples de seus membros. Artigo 16. Competirá ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da Companhia, devendo 
obrigatoriamente pronunciar-se sobre as seguintes matérias: a) Eleger os membros da Diretoria Executiva e fi xar as suas atribuições; b) Aprovar a realização de 
investimentos e despesas de capital em valores acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); c) Aprovar (i) a emissão de debêntures pela Companhia, e 
(ii) a emissão pública pela Companhia de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários de dívida, independentemente do valor; d) Aprovar, previamente à sua 
celebração, contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo contratual) entre a Companhia e qualquer Parte Relacionada, conforme defi nido nos 
documentos de governança do Grupo CCR, que contempla, dentre outras, a defi nição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores superiores, em uma 

única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e) Aprovar, previamente à sua celebração, de contratos 
de mútuo entre a Companhia e qualquer Parte Relacionada, conforme defi nido nos documentos de governança do Grupo CCR, que contempla, dentre outras, a 
defi nição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais); f) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo contratual) com 
qualquer terceiro, com valor superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); g) 
Aprovar a aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência e/ou a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor superior, em uma 
única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); h) Aprovar doação, pela Companhia, de quaisquer 
bens ou direitos, cujo valor seja igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 
i) Aprovar a concessão de garantias ou contragarantias pela Companhia em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações rela-
cionadas, a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), fi cando vedadas as garantias em favor de terceiros, inclusive acionistas; j) Aprovar qualquer ato, emprés-
timos e/ou fi nanciamentos a serem tomados pela Companhia, em valores superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo vedados aqueles cujos prazos de amortização excedam o termo fi nal do Contrato de Concessão; k) Aprovar o 
resgate, amortização, recompra ou qualquer outro título de negociação com as ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia; l) Aprovar a as-
sinatura, pela Companhia, de quaisquer aditamentos ao Contrato de Concessão; m) Manifestar-se sobre as demonstrações fi nanceiras, instruídas pelo parecer 
dos auditores independentes, relatório da administração e contas apresentadas pela Diretoria; n) Examinar, opinar e propor à Assembleia Geral a distribuição 
de dividendos, bem como deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intermediários, bem como aprovar o pagamento ou 
crédito de juros sobre o capital próprio em cada exercício social, nos termos dos artigos 30, 31 e 32 deste Estatuto Social; o) Nomear e/ou destituir os audito-
res independentes da Companhia; p) Convocar a Assembleia Geral dos acionistas, sempre que necessário ou exigido por lei; q) Aprovar a propositura de ações 
judiciais contra os poderes públicos federal, estaduais ou municipais, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais; r) Fiscalizar a gestão da Diretoria 
Executiva, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados e/ou em vias de celebração, e sobre quaisquer 
outros fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse; s) Aprovar a Política de Transações entre Partes Relacionadas; e t) Aprovar operações ou con-
tratações de “hedge” a serem realizados pela Companhia que não se enquadrem na política fi nanceira do Grupo CCR. Parágrafo único. A aprovação de quais-
quer matérias previstas no artigo 16 deverá observar, no que for aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR. Artigo 17. As deliberações do Conse-
lho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos seus membros. Artigo 18. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das 
reuniões pessoalmente, por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação simultânea com todas as de-
mais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata ou enviar por escrito sua con-
cordância com o respectivo conteúdo. Serão considerados válidos os votos dos membros do Conselho de Administração que tenham sido enviados, por escrito, 
antes da reunião do Conselho de Administração. Artigo 19. Serão lavradas no livro próprio as atas das reuniões do Conselho de Administração, que adquirirão 
validade e efi cácia mediante a assinatura de tantos conselheiros quantos necessários para constituir a matéria exigida para deliberação das matérias constan-
tes da ordem do dia da reunião. CAPÍTULO VI – DIRETORIA - Artigo 20. A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar to-
dos os atos de gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 21. A Diretoria é com-
posta por 02 (dois) Diretores de reconhecida competência profi ssional, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato unifi cado de 2 (dois) 
anos, permitida a reeleição. Artigo 22. Dentre os Diretores eleitos, 1 (um) será designado Diretor Presidente e 1 (um) Diretor sem designação específi ca, sen-
do permitido o acúmulo de cargo da Diretoria da Companhia por uma mesma pessoa. Parágrafo 1°. Nos impedimentos ou ausências de qualquer um dos Dire-
tores, qualquer um dos demais poderá substituí-lo, sendo que o substituto exercerá, cumulativamente, os dois cargos. Parágrafo 2°. Em caso de vacância de 
quaisquer cargos de Diretor, assumirá interinamente qualquer outro Diretor, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração, até a primeira re-
união do Conselho de Administração, que designará o novo Diretor. O Diretor substituto exercerá, cumulativamente, os dois cargos, até a eleição e posse do 
novo Diretor. Parágrafo 3°. O Diretor que substituir outro Diretor na forma do presente Artigo não fará jus a qualquer remuneração adicional. Artigo 23. Com-
pete aos Diretores cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, e a prática, dentro das suas 
atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Parágrafo 1°. Compete ao Diretor Presidente: (a) Convocar e presidir as re-
uniões da Diretoria; (b) Orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores; (c) Direcionar as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia 
e suas controladas; (d) Manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; e (e) 
Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2°. Compete ao outro Diretor assistir e auxiliar o Diretor Pre-
sidente na administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhes tenham sido atri-
buídas pelo Conselho de Administração. Artigo 24. A Diretoria, como órgão colegiado, exercerá as seguintes atribuições: a) Elaborar o orçamento, a forma de 
sua execução e os planos gerais da Companhia, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral; b) Estabelecer diretrizes decorrentes da orientação geral dos 
negócios fi xada pela Assembleia Geral e diante das políticas do Grupo CCR; c) Apresentar, sempre que solicitada pelos acionistas da Companhia, a evolução 
geral dos negócios da Companhia; e d) deliberar sobre outros assuntos que julgue de competência coletiva da Diretoria, ou a ela atribuídos pela Assembleia Ge-
ral. Artigo 25. Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será representada e somente será considerada validamente obrigada 
por ato ou assinatura: a) De 02 (dois) Diretores; ou b) De 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador; ou c) De 02 (dois) procuradores com poderes es-
pecífi cos. Parágrafo 1º. A Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador com poderes específi cos na prática dos se-
guintes atos: a) Receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais; b) Receber quitação de valores devidos pela Companhia; c) Representar a Companhia 
em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; d) Representar a Companhia nos mandatos com cláusula ad judicia; e) Representar a Com-
panhia em depoimentos judiciais e em juízo, exceto para a prática de atos que importem renúncia a direitos; f) Assinar correspondência, resposta de ofícios e 
demais documentos que não implique na assunção de responsabilidade e/ou pela Companhia; g) Celebrar acordos judiciais e extrajudiciais; h) Assinar declara-
ções, defesas, recursos e petições no âmbito de processos administrativos; i) Obter certifi cações digitais perante as entidades certifi cadoras; e j) Praticar atos 
de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Departamentos Estaduais de Trân-
sito – DETRANS, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza. Parágrafo 2º. O Conselho de Administração po-
derá autorizar a prática de atos específi cos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador regularmente constituí-
do ou ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de atos por um único representante. Parágrafo 3º. Os instrumentos de mandato, com exceção do 
previsto nos parágrafos 5º e 6º deste artigo, serão sempre fi rmados por dois diretores da Companhia e não poderão ter prazo superior a 01 (um) ano, salvo aque-
les para fi ns judiciais ou para representação em processos administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado. Parágrafo 4º. O limite de prazo disposto 
no parágrafo 3º supra não se aplica às procurações outorgadas pela Companhia, necessárias à consecução de contratos de fi nanciamento fi rmados junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Nesse caso, as procurações que vierem a ser outorgadas deverão permanecer vigentes até 
o total cumprimento das obrigações previstas em tais fi nanciamentos. Parágrafo 5º. Especifi camente para representação da Companhia por prepostos em au-
diências, judiciais e extrajudiciais de qualquer natureza, os instrumentos de mandato poderão ser fi rmados por: (i) 01 (um) diretor da Companhia em conjunto 
com 01 (um) procurador com poderes especiais e específi cos para esse fi m, ou ainda, na impossibilidade da outorga nos termos do item (i) deste parágrafo, e 
(ii) 02 (dois) procuradores em conjunto com poderes especiais e específi cos para esse fi m. Parágrafo 6º. Especifi camente para outorga de instrumento de man-
dato pela Companhia para representação ativa e passiva, em Juízo e/ou fora dele, por advogados contratados para estas fi nalidades, poderão ser fi rmados por: 
(i) 01 (um) diretor em conjunto com 01 (um) procurador da CCR S.A. – Actua, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo 
grupo da Companhia, com poderes especiais e específi cos para esse fi m, ou ainda, (ii) 02 (dois) procuradores da CCR S.A. - Actua, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia, sempre em conjunto, com poderes especiais e específi cos para esse fi m. CAPÍTULO 
VII - CONSELHO FISCAL - Artigo 26. A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente. Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será constituído 
por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. CAPÍTULO VIII - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINAN-
CEIRAS E LUCROS - Artigo 27. O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social 
serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas em lei. Artigo 28. A distribuição de dividendos fi cará condicionada aos limites fi xados pela Lei nº 
6.404/76, quer quantitativamente, quer quanto à periodicidade de sua distribuição, sendo que o dividendo obrigatório será de no mínimo 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Artigo 29. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá: 
(i) levantar balanços intermediários, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços; ou (ii) declarar dividendos intermediários à con-
ta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes. Artigo 30. O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar, em cada exercício social, ad re-
ferendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos termos da legislação 
do imposto de renda. Artigo 31. Os dividendos, inclusive os intermediários, e juros sobre capital próprio pagos ou creditados serão imputados ao dividendo obri-
gatório. Artigo 32. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for deter-
minado pela Assembleia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em fa-
vor da Companhia. CAPÍTULO IX - LIQUIDAÇÃO - Artigo 33. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à As-
sembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, fi -
xando-lhes os poderes e remuneração. CAPÍTULO X - ARBITRAGEM E CASOS OMISSOS: Artigo 34. As divergências entre o acionista e a Companhia de-
verão ser solucionadas por arbitragem, na forma do disposto no § 3º do artigo 109 da Lei nº 6.404/76, por um ou mais árbitros indicados na forma do regulamen-
to da Câmara de Arbitragem do Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e será 
conduzida em português. Artigo 35. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral da Companhia, com base na legislação aplicável. Os documen-
tos fi cam arquivados na pasta própria sob nº 2544/2021.  E de como assim o disseram, do que dou fé; pediram-me e eu lhes lavrei esta escritura, que feita e lhes 
sendo lida, em voz alta, aceitaram-na por achá-la conforme, outorgam e assinam. O vídeo com a manifestação de vontade e o PDF/A assinado digitalmente fi ca 
arquivado nestas notas, em mídia, na pasta própria retro mencionada. Certifi co que a outorgante, representada através de seus diretores WALDO EDWIN PE-
REZ LESKOVAR e MARCIO YASSUHIRO IHA, e por sua advogada DRA.ANA PAULA GIORGIANI, já qualifi cados, concordam com os termos do presen-
te ato, tendo manifestado sua vontade por meio de videoconferência e assina por meio de certifi cado digital aposto no documento eletrônico que contém os 
exatos termos desta escritura pública e que se encontram arquivado na pasta própria retro mencionada, tudo nos termos do Provimento 100/2020 da Egrégia 
Corregedoria Nacional da Justiça, e subscrevo. Ao Tabelião R$536,38, Ao Estado; R$152,44, À Secretária da Fazenda: R$104,33, Ao Município: R$11,47, Ao Mi-
nistério Público: R$25,75, Ao Fundo do Registro Civil: R$28,23, Ao Tribunal de Justiça: R$36,81, A Santa Casa: R$5,36. Total: R$900,77. Eu, Raiane Martins Viei-
ra, escrevente, a lavrei. Eu, João Roberto Sacagnhe de Oliveira Lima, Substituto do Tabelião, a subscrevi. M.N.E.: 111237.2021.05.20.00000595-83. ASSINATU-
RAS: WALDO EDWIN PEREZ LESKOVAR // MARCIO YASSUHIRO IHA // DRA. ANA PAULA GIORGIANI // RAIANE MARTINS VIEIRA // JOÃO ROBERTO SACAG-
NHE DE OLIVEIRA LIMA. Nada mais. Trasladada em seguida. Porto por fé que o presente traslado é cópia fi el do original. Em testemunho da verdade. Anderson 
Garcia da Costa - Substituto do Tabelião. JUCESP NIRE 3530057028-6 em 04.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 20522 nos dias 12/06  às
13 horas e 15/06 às 19 horas.
www.gmleiloes.com.br SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1035565-48.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli,na forma da Lei,etc.FAZ 
SABER a todos os que o presente edital,virem ou dele tiverem 
conhecimento, que nos autos do processo nº 1035565-48. 
2013.8.26.0100 que neste juízo corre seus trâmites, processo 
de Ação de Desconstituição de Título de Crédito c c Indeniza-
ção com Pedido de Liminar de Tutela Antecipada de lide em 
caráter de Extrema Urgência em que é réu Fileto - Comercio e 
Representação Comercial de Produtos Alimentícios Ltda ME, 
CNPJ/MF nº 05.056.136/0001-37,. Foram realizadas diversas 
tentativas para localizar o réu, restando infrutíferas, e como 
esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo 
possível citá-lo(a) pessoalmente, nestas condições foi deferido 
a citação pelo presente edital, para comparecerem em juízo, 
para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 20 de abril de 2021.                  [10,11] 

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 20328 no dia 18/06 às 17
h o r a s .
www.arteabstrataleiloes.com.br  -
Rua Penaforte Mendes, 101 - Bela
Vista  SP/SP
arteabstrataleiloes@gmail.com

Consumo
mundial de
café atinge
volume de

167,58
milhões de

sacas
O consumo mundial de café

no ano-cafeeiro 2020-2021 deve-
rá atingir o volume físico equi-
valente a 167,58 milhões de sa-
cas de 60kg, o que representa um
acréscimo de 1,9%, em compara-
ção com o consumo registrado
no ano-cafeeiro anterior, que foi
de 164,43 milhões de sacas. A
previsão é da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa).

Neste ano-cafeeiro em curso,
a Europa será responsável 32,5%
do consumo mundial de café,
Ásia & Oceania 21,9%, América
do Norte 18,9%, América do Sul
16,2%, África 7,3% e México &
América Central 3,2%.

Ranking de consumo
Neste contexto global do

consumo de café, um ranking
dos seis blocos econômicos, em
termos de volume e respectivo
crescimento percentual, em rela-
ção ao período anterior, demons-
tra a seguinte performance em
ordem decrescente de volume: a
Europa, em primeiro lugar, com
54,25 milhões de sacas a serem
consumidas, apresentará um
crescimento de 1,8%; na segun-
da posição, vem a Ásia e Oceania,
com 36,70 milhões de sacas
(1,3% de crescimento); e, na
sequência, destaca-se a Améri-
ca do Norte, com 31,77 milhões
de sacas (3,7%).

Em quarto colocado nesse
ranking, figura a América do Sul,
com 27,23 milhões de sacas, vo-
lume físico que representa um
acréscimo de 1,2% em relação ao
período anterior; em quinta po-
sição, o continente Africano,
com 12,27 milhões de sacas
(2,1%); e, por fim, a região que
contempla o México e a América
Central, o consumo atingirá 5,36
milhões de sacas, o que repre-
sentará aumento de 0,7%, tam-
bém se comparado com o con-
sumo do ano-cafeeiro anterior.

Os números e dados estatís-
ticos da performance do consu-
mo da cafeicultura global são do
Relatório sobre o mercado de
Café – maio 2021, da Organiza-
ção Internacional do Café (OIC),
instituição representativa da ca-
feicultura mundial, da qual o Bra-
sil é país-membro.

O relatório encontra-se dis-
ponível na íntegra no Observa-
tório do Café, do Consórcio Pes-
quisa Café, rede integrada de
pesquisa coordenada pela
Embrapa Café. O ano-cafeeiro
para a OIC compreende o perío-
do de outubro a setembro. O
consumo e a produção mundiais
de café são agrupados pela Or-
ganização nos seis blocos eco-
nômicos citados.

A OIC atribui o incremento
do consumo mundial de café ao
abrandamento das restrições li-
gadas à pandemia da covid-19 e
as perspectivas de uma recupe-
ração econômica subsequente,
além da confiança dos consumi-
dores, fatores que têm sinaliza-
do uma tendência positiva no
consumo mundial de café. Assim,
conforme a organização, o con-
sumo deverá crescer 2,3% nos
países importadores e 1% nos
países exportadores. (Agencia
Brasil)
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Reajuste em planos de saúde é
maior do que o teto da ANS

Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA,  11 DE JUNHO DE 2021PÁGINA 8

Em 2020, os reajustes nos
planos de saúde coletivos, tanto
empresariais quanto por adesão,
foram maiores do que o teto de
8,14% estabelecido pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) para os planos in-
dividuais. Os dados fazem parte
de uma pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumi-
dor (Idec) feita com cinco em-
presas que tinham o maior volu-
me de reclamações por parte de
consumidores: SulAmérica, Bra-
desco Saúde, Amil, Unimed Cen-
tral Nacional e Unimed Rio.

No ano passado, o reajuste
médio entre os planos coletivos
analisados foi de 11,28%, ou
seja, 3 pontos percentuais aci-
ma do máximo estabelecido
pela ANS para os planos indivi-
duais. No caso da Unimed Rio,
que promoveu o maior aumen-
to, o reajuste chegou a 14,55%,
mais de 6 pontos percentuais
acima do teto da ANS para os
planos individuais. Entre as em-
presas, a única que ficou abaixo
do teto para plano individual foi
a Unimed Central Nacional, com
7,66% de reajuste.

Os planos coletivos empre-

sariais e por adesão não são re-
gulados pela ANS e, segundo o
Idec, representam quase 80% do
mercado de planos de saúde.

“Os resultados são bastante
claros ao evidenciar que a mai-
or fatia do setor de saúde suple-
mentar está completamente fora
de controle. É inaceitável que os
usuários de planos coletivos si-
gam absorvendo reajustes mui-
to acima do teto estabelecido
pela agência para os planos in-
dividuais”, disse Ana Carolina
Navarrete, coordenadora do pro-
grama de Saúde do Idec.

“A pesquisa confirma um di-
agnóstico antigo do Idec: uma
regulação efetiva, para todos os
consumidores, é a única via para
colocar freios às políticas de
preços das operadoras e acabar
com essa injustiça.”

Na quinta-feira (10), a Co-
missão de Defesa do Consumi-
dor da Câmara dos Deputados
realizou uma audiência pública
para discutir o reajuste dos pla-
nos de saúde. O estudo do Idec
foi apresentado durante a audi-
ência.

Planos
Por meio de nota, a Central

Nacional Unimed disse que
cumpre integralmente a legis-
lação dos planos de saúde e os
contratos firmados com seus
clientes, o que inclui a aplica-
ção dos reajustes anuais. “É
importante considerar que os
planos individuais e os planos
coletivos estão submetidos a di-
ferentes regras e critérios de
reajuste, tornando inadequada a
comparação direta entre os per-
centuais. Além disso, os reajus-
tes são recomposições dos cus-
tos assistenciais, que, historica-
mente, crescem acima da infla-
ção geral medida pelo IPCA”,
disse a empresa.

A Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaú-
de), que representa as 15 maio-
res operadoras de planos e se-
guros privados de assistência à
saúde, incluindo Bradesco Saú-
de, Amil e SulAmérica, infor-
mou que os reajustes aplicados
estão de acordo com o permi-
tido pela ANS. “O setor segue
contratos, é regulado e fiscali-
zado e obrigado ao cumprimen-
to de parâmetros atuariais, re-
gulatórios, legais, contábeis e
econômico-financeiros seve-

ros. O cálculo é feito com base
numa série de indicadores, que
envolvem particularidades de
cada carteira e cada contrato,
como idade dos participantes,
índice de sinistralidade, severi-
dade dos sinistros registrados”,
disse, em nota.

A FenaSaúde diz ainda que há
uma diferença entre os planos
individuais e coletivos. “No caso
dos individuais/familiares, o
modelo adotado pela agência
reguladora não reflete o aumen-
to real dos custos na saúde, que
chegam a ser o triplo do índice
de inflação, assim como descon-
sidera as características de cada
carteira de planos. Isso pode fa-
zer com que algumas operado-
ras não consigam cobrir os gas-
tos assistenciais”, disse a fede-
ração, que considera que os rea-
justes deste ano para os planos
coletivos “estão entre os mais
baixos já aplicados”.

“Para a maior parte das ope-
radoras, inclusive, é o percentu-
al mais baixo desde 2013 – re-
flexo do menor uso de procedi-
mentos eletivos, em 2020, fru-
to da pandemia da covid-19”, diz
a FenaSaúde. (Agencia Brasil)

Vale terá de pagar R$ 1 milhão a cada
empregado morto em Brumadinho

A Justiça do Trabalho conde-
nou a Vale a pagar R$ 1 milhão
por danos morais para cada em-
pregado da mineradora que mor-
reu no rompimento da barragem
ocorrido na mina Córrego do
Feijão, em Brumadinho (MG).
Os valores deverão ser destina-
dos aos espólios das vítimas e a
seus herdeiros.

A decisão foi tomada na úl-
tima segunda-feira (7) no âmbi-
to de uma ação civil pública
movida em janeiro pelo Sindica-
to Metabase Brumadinho. É uma
sentença inédita em ações judi-
ciais envolvendo a tragédia. Até
então, a Justiça já havia, em di-
ferentes processos, estipulado
valores para reparar danos mo-
rais causados aos familiares dos
mortos. Em 49 páginas, a juíza
Viviane Célia Correa, do Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT-
MG), reconheceu que as própri-
as vítimas que foram a óbito tam-
bém sofreram danos morais que
precisam ser indenizados.

Segundo o TRT-MG, a deci-
são contempla 131 funcionári-
os contratados diretamente pela
Vale, o que leva a uma condena-
ção de R$ 131 milhões, além de
honorários e custas processuais.
O montante é inferior ao pedido
no processo. O Sindicato Meta-
base Brumadinho pleiteava R$ 3
milhões para cada trabalhador
morto. Ao fixar o valor, a juíza
fez registro dos lucros da Vale.
No ano passado, os ganhos da
mineradora foram superiores a
R$ 24,9 bilhões.

Sentença
A magistrada fez referência

à Súmula 642, aprovada em de-
zembro do ano passado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ),
que estabelece que “o direito à
indenização por danos morais
transmite-se com o falecimen-
to do titular, possuindo os her-
deiros da vítima legitimidade ati-
va para a ação indenizatória”.
Embora súmulas do STJ não pro-
duzam reflexos para decisões da
Justiça do Trabalho, a juíza con-
siderou se tratar de uma síntese
da evolução da jurisprudência.

“Como poderia o de cujus,
humanamente, externar o que se
passou na mente, no coração, se
se passou tudo ou se nada se pas-
sou? Se se recordou os filhos,

das preocupações específicas,
dos planos de vida, da família?
Se, nos segundos, minutos, pou-
cas horas, se no tempo transcor-
rido entre o primeiro golpe do
dano que o levaria a morte até o
último suspiro, provou das re-
percussões decorrentes da rea-
ção pela sobrevivência até a an-
gustia da aceitação da morte cer-
ta? Por outro lado, o ofensor
repousa comodamente no silên-
cio sepulcral (aqui, literalmen-
te) que ele próprio provocou,
deleitando-se da própria torpe-
za”, escreveu Viviane.

A decisão abrange apenas os
trabalhadores que tinha vínculo
direto com a Vale, que são re-
presentados pelo Sindicato Me-
tabase Brumadinho. Não estão
incluídos, portanto, os funcioná-
rios de empresas terceirizadas
que prestavam serviço para a
mineradora.

O rompimento da barragem
ocorreu em janeiro de 2019,
causando destruição ambiental,
poluição ao Rio Paraopeba, im-
pactos em diversos municípios
e comunidades, além de deixar
270 mortos. Mais de 90% eram
trabalhadores que atuavam na
Mina Córrego do Feijão.

Em nota, a Vale afirmou que
irá analisar a decisão. A minera-
dora diz já ter pago mais de R$
2 bilhões em indenizações cí-
veis e trabalhistas. “A Vale é sen-
sível à situação dos atingidos
pelo rompimento da barragem
B1 e, por esse motivo, vem rea-
lizando acordos com os famili-
ares dos trabalhadores desde
2019, a fim de garantir uma re-
paração rápida e integral”, acres-
centa o texto.

Ações distintas
O pagamento das indeniza-

ções da tragédia de Brumadinho
(MG) estão atreladas a diferen-
tes ações judiciais e tratativas
extrajudiciais. Em fevereiro, um
acordo global de reparação no
valor de R$37 bilhões foi sela-
do entre a Vale, o governo de
Minas Gerais, o Ministério Pú-
blico de Minas Gerais (MPMG),
o Ministério Público Federal
(MPF) e a Defensoria Pública
do estado. Esse montante, no
entanto, diz respeito apenas a
indenização de danos coletivos.
Foram previstos diversos proje-

tos que incluem programas para
transferência de renda e atendi-
mento de demandas comunitári-
as, investimentos socioeconô-
micos, ações de recuperação
socioambiental, medidas volta-
das para garantir a segurança hí-
drica, melhorias dos serviços
públicos e obras de mobilidade
urbana, entre outras. Esse acor-
do não abrange as indenizações
individuais e trabalhistas, que
são discutidas separadamente.

Para indenizar parentes dos
trabalhadores que morreram, um
termo foi firmado entre a Vale e
o Ministério Público do Traba-
lho (MPT) em julho de 2019.
Ficou estabelecido que pais,
cônjuges ou companheiros e fi-
lhos dessas vítimas receberiam,
individualmente, R$ 500 mil por
dano moral. Já os irmãos rece-
beriam R$ 150 mil cada um.
Além disso, a título de dano ma-
terial, a Vale deve pagar uma pen-
são mensal para os familiares
que dependiam financeiramente
da vítima. O acordo assegura que
dependentes de cada morto não
devem receber menos que R$
800 mil, ainda que o cálculo fi-
que abaixo desse valor.

Os valores são inferiores ao
que previa um estudo interno da
própria mineradora Vale que foi
apreendido pelo MPMG no cur-
so das investigações sobre a tra-
gédia. O estudo calculava a in-
denização em quase R$ 10 mi-
lhões por morto.

A adesão ao acordo, no en-
tanto, é opcional. Nem todas as
famílias aceitaram os valores e
algumas delas optaram por mo-
ver processos. A proposta do
acordo foi apresentada e apro-
vada em uma assembleia dos
atingidos, mas a Associação dos
Familiares de Vítimas e Atingi-
dos do Rompimento da Barra-
gem da Mina Córrego do Feijão
(Avabrum) considera que eles
deveriam ter sido chamados para
participar da elaboração e não
apenas serem consultados sobre
algo que já estava pronto. A en-
tidade avalia que não lhes restou
muita opção.

Indenizações para os traba-
lhadores sobreviventes também
já foram discutidos na Justiça.
Negociações entre a minerado-
ra e seis sindicatos levaram a

acordos que foram homologa-
dos em abril do ano passado pelo
TRT-MG. Deverão ser pagos até
R$ 250 mil por danos morais e
materiais a cada um dos funcio-
nários, sejam eles da própria
Vale ou de empresas terceiriza-
das que atuavam na Mina Córre-
go do Feijão. O maior valor é
para os que estavam trabalhando
no momento do rompimento da
barragem.

Na esfera cível, há parentes
de mortos que não trabalhavam na
mina que também têm optado por
mover ações individuais. Em um
dos processos, o Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG) fi-
xou em setembro de 2019 o va-
lor de R$ 11,8 milhões de inde-
nização por danos morais a qua-
tro parentes - pais e irmãos - de
Luiz Taliberti, a irmã Camila Ta-
liberti e a esposa dele, Fernanda
Damian, grávida de cinco meses.
Eles estavam hospedados na Pou-
sada Nova Estância, que foi so-
terrada pela lama de rejeitos.

Nova denúncia
Na mesma semana em que a

Justiça do Trabalho determina o
pagamento de danos morais aos
mortos em Brumadinho (MG),
a Vale virou alvo de uma nova
denúncia. Segundo o MPMG, a
mineradora é responsável por
provocar poluição em níveis que
resultaram em danos à saúde hu-
mana e destruição da fauna e flo-
ra em sua Usina de Pelotização
do Complexo Vargem Grade, em
Nova Lima (MG).

Investigações apontam para a
emissão irregular de partículas
e óxidos de nitrogênio, entre
2011 e 2015, atingindo especi-
almente a região do Condomí-
nio Solar da Lagoa.

“Também houve lançamento
irregular de efluentes líquidos
sanitários no solo, entre 2011 e
2014, além de poluição sonora
acima do aceitável para o horá-
rio noturno em área rural”, diz o
MPMG em nota.

A mineradora e três dirigen-
tes foram denunciados na quin-
ta-feira (10) por crimes ambien-
tais. Em nota, a Vale disse estar
comprometida com a sociedade
e com o meio ambiente e infor-
mou que ainda não recebeu ne-
nhuma citação relacionada à de-
núncia. (Agencia Brasil)

Mais 364 leitos de Suporte
Ventilatório Pulmonar para
atendimento exclusivo aos pa-
cientes confirmados ou com
suspeita de covid-19 foram au-
torizados pelo Ministério da
Saúde na quinta-feira (10). A
medida reforça os atendimen-
tos no Sistema Único de Saú-
de (SUS) em Hospitais Espe-
cializados, Unidades Mistas,
Hospitais de Pequeno Porte,
Prontos Socorros, Unidades
de Pronto Atendimento, Hos-
pitais de Campanha e Hospitais
Gerais.

Segundo a pasta, a autoriza-
ção ocorre sob demanda dos
estados. Desde o início do ano,
mais de 3,1 mil leitos desse
tipo foram autorizados, totali-
zando um investimento de R$
176,3 milhões do governo fe-
deral. De acordo com o minis-

Ministério autoriza mais
leitos de suporte

pulmonar para os estados
tério, os leitos de suporte ven-
tilatório pulmonar são voltados
para pacientes de covid-19 que
não evoluíram para estado gra-
ve, mas que necessitam de su-
porte de oxigênio.

As autorizações, em cará-
ter excepcional e temporário,
são destinadas para os estados
do Amazonas, da Bahia, do Ce-
ará, Maranhão, de Minas Ge-
rais, Pernambuco, do Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, de
Santa Catarina, São Paulo, do
Pará, Rio Grande do Norte, de
Goiás, Mata Grosso, da Paraí-
ba e do Paraná. O valor do re-
passe mensal é de mais de R$
5,2 milhões, correspondente
aos meses de maio e junho de
2021. As duas portarias que
autorizam os leitos estão pu-
blicadas no Diário Oficial da
União. (Agencia Brasil)

“Precisamos de um
programa espacial
forte”, diz ministro

Marcos Pontes
À frente de um ministério

cujo orçamento há anos vem
sofrendo cortes e contingenci-
amentos, o ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovações, Mar-
cos Pontes, voltou a falar, na
sexta-feira (11), sobre a neces-
sidade de atração de investi-
mentos privados para tirar do
papel projetos estratégicos para
o desenvolvimento técnico-ci-
entífico brasileiro.

“O orçamento do ministé-
rio vem caindo desde 2013 e,
logicamente, a pandemia não
ajudou neste sentido. Muito
pelo contrário. Não adianta sen-
tarmos e ficar lamentando,
apontando o dedo para o lado.
Podemos conversar com o Mi-
nistério da Economia, com o
Congresso, mas precisamos
entender que a dificuldade or-
çamentária é de todos os minis-
térios”, declarou o ministro ao
participar, nesta manhã, da aber-
tura do evento Estruturas para
Viabilização Financeira do Se-
tor Espacial.

Organizado pela Secretaria
Nacional de Estruturas Finan-
ceiras e de Projetos, do minis-
tério, o seminário foi anuncia-
do como um evento destinado
a “pensar alternativas para o fi-
nanciamento de projetos e sis-
temas espaciais tendo em vista
um cenário de restrições orça-
mentárias”.

“Precisamos de um progra-
ma espacial forte”, acrescentou
o ministro, enfatizando que pa-
íses do porte brasileiro, que co-
meçaram a investir no setor ae-
roespacial quase que na mesma
época, vêm alcançando resulta-
dos mais efetivos, colhendo os
frutos econômicos e sociais de
seus investimentos no setor.

“Nosso programa espacial é
bastante antigo. Começamos
juntos com a maior parte des-
tes países, mas, durante décadas,
nosso programa vem dando sal-
tos de galinha. Tenta decolar,

mas não consegue”, lamentou o
ministro, primeiro brasileiro a
participar de uma viagem espa-
cial, em 2006. “E não consegue
porque nunca recebeu priorida-
de adequada por parte de outros
governos. Nunca teve estrutura
de financiamentos adequada. E
posso dizer isso por todo o
tempo que participo do nosso
programa.”

Ao destacar que os investi-
mentos em pesquisa aeroespa-
cial geram resultados para se-
tores vitais, como as telecomu-
nicações, Pontes disse que ele-
geu o programa espacial como
uma das prioridades do minis-
tério durante sua gestão. Ele
elencou avanços, como a assi-
natura, com o governo norte-
americano, do Acordo de Sal-
vaguardas Tecnológicas, que
permite o lançamento de saté-
lites com tecnologia norte-
americana a partir da Base de
Alcântara (MA).

“Começamos com a missão
de aprovar o acordo que viabi-
lizaria o centro aeroespacial de
Alcântara comercialmente. Foi
o começo de uma trajetória que
se segue com o lançamento de
quatro satélites e uma série de
avanços”, disse o ministro, ga-
rantindo que a equipe ministe-
rial vem procurando proteger,
das restrições orçamentárias, as
unidades de pesquisa vincula-
das.

“Temos contingenciamen-
tos, restrições, bloqueios, cor-
tes, mas dentro do que coloca a
lei orçamentária, temos prote-
gido o orçamento das unidades
de pesquisa desde 2019, quan-
do cheguei ao ministério. Nós
as protegemos, assim como às
bolsas do CNPQ [Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Ci-
entífico e Tecnológico], trans-
ferindo os cortes e restrições
para os setores administrativos
do ministério”, destacou o mi-
nistro. (Agencia Brasil)

Casa de eventos é condenada a
comprar respirador para UTI

Em razão de ter realizado
eventos com presença de públi-
co durante o período de pande-
mia de covid-19, uma casa de
shows na cidade de Birigui, no
interior de São Paulo, foi con-
denada a pagar como indeniza-
ção, ao Fundo Municipal de Saú-
de, um aparelho respirador de
uso em unidade de terapia inten-
siva (UTI) ou seu equivalente em
dinheiro (R$ 87 mil).

“Condeno o réu no pagamen-
to de indenização pelos danos

difusos causados pelos atos já
praticados, mediante a entrega
de um aparelho respirador de
uso em UTI ao município ou seu
equivalente em dinheiro (R$
87.000,00) destinado ao Fundo
Municipal de Saúde”, disse, na
decisão, o juiz da 2ª Vara Cível
de Birigui, Lucas Gajardoni Fer-
nandes. Cabe recurso.

Na sentença da ação, movi-
da pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, o juiz ain-
da determinou que a casa não

realize, a partir de quinta-feira
(10), qualquer evento, festa,
confraternização ou similar ,
com caráter público ou privado,
gratuito ou mediante pagamen-
to, até que exista expressa per-
missão pelos órgãos públicos
sanitários.

Segundo a Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de
São Paulo (SSP), a pasta reali-
zou mais de cinco mil atuações
para o combate de aglomerações
em todo o estado. A Polícia Mi-

litar participou de 2.621 opera-
ções em pontos com aglomera-
ções. Já a Polícia Civil atuou em
2.412 ações.

Denúncias contra festas clan-
destinas e funcionamento irregu-
lar de serviços não essenciais
podem ser feitas pelo telefone
0800-771-3541, e-mail ao Cen-
tro de Vigilância Sanitária
(secretarias@cvs.saude.sp.gov.br)
e também pelo site do Procon
(www.procon.sp.gov.br). (Agen-
cia Brasil)


