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Governo estuda concessão de
cinco áreas florestais no Amazonas
Escolas de SP vão poder receber mais

alunos de forma presencial
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Copom eleva taxa básica de juros
para 4,25% ao ano

MDR anuncia patrocínio a
quatro projetos do Programa

Águas Brasileiras

www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

18º C

14º C

Quinta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,05
Venda:       5,05

Turismo
Compra:   5,05
Venda:       5,21

Compra:   6,07
Venda:       6,07

Esporte

Kartismo: AKSP decidirá o
primeiro turno em Interlagos

As  disputas entre todas as categorias da AKSP são sempre
equilibradas
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A Associação dos Kartis-
tas de São Paulo (AKSP) vai
disputar neste domingo (20),
a partir das 16 horas no Kar-
tódromo de Interlagos, a sua
terceira etapa, quando será
finalizado o primeiro turno
da temporada 2021. A lide-
rança do campeonato é de
Emílio Di Bisceglie (Light),
Jorge Filipe (Sênior), Júlio
Luiz (Graduados) e Alberto
Otazú (Elite).

“O campeonato está bem
equilibrado e num turno tão
curtinho, tudo pode aconte-
cer. A minha vantagem é bem
pequena, então, preciso ficar
atento ao movimento dos
principais concorrentes para
decidir a atitude que devo to-
mar na tomada de tempos e
na corrida”, planeja Alberto
Otazú (Cardoso Funilaria e
Pintura/Bianchi Automóveis/
AVSP/No Fire Services/Ro-
lley Ball/Speed Truck/Imab
Metalúrgica/Concept Kart),
campeão da temporada pas-
sada e líder da principal ca-
tegoria da AKSP.

Com 26 pontos em jogo
por prova, na categoria Elite
oito pilotos estão na briga
pelo título de campeão do
primeiro turno da Akasp: Al-
berto Otazú (48), Galvane
Ruivo (39), Augusto Couti-

nho, Douglas Pecoraro, Edu
Abrantes (31), Fábio Laranjo
(30), Leonardo Ferreira (23), e
Valdo Gregório (22).

Entre os Graduados o equi-
líbrio é enorme, com dez aspi-
rantes ao título do turno. Júlio
Luiz lidera com 41 pontos, ape-
nas um de vantagem sobre Ro-
drigo Oliveira, seguidos de Ro-
drigo Silva e Rodrigo Fernandes
com 39, Matheus Nozaki, com
36, Marcelo Costa, com 28,
Marco Verga, com 26, Gabriel
Medina, com 21, José de Jesus,
com 19, e finalmente Marcelo
Rueda, com 16 pontos.

Na categoria para os experi-
entes pilotos com mais de 50
anos de idade, o equilíbrio tam-
bém é grande e com 10 preten-
dentes ao belo troféu de cam-
peão. A vantagem na Sênior é do
português Jorge Filipe, com 45
pontos, com folga de apenas um
ponto sobre Luiz Gouvêa e Mar-
co Verga. Mais atrás vem Jorge
Roque, com 30, seguido de
Wagner Botelho e Ricardo Ce-
sar, com 27, Miguel Sacramen-
to, com 26, Edu Abrantes, com
24, Adolfo Soares, com 23, e
Juan Alvarez, com 22 pontos.

Entre os pilotos da Light,
que teoricamente tem menos
experiência, a briga está entre
apenas quatro concorrentes. A
grande vantagem de 17 pontos

é de Emílio Di Bisceglie sobre
Arthur Calore, com 35, que é
perseguido de pertinho por Igor
Paganari, com 34, e Seong Lee,
com 30 pontos.

Em ações incentivadoras,
os responsáveis pela pole po-
sition e volta mais rápida entre
todas as categorias serão pre-
miados, respectivamente, com
camiseta Harderthan e par de
luvas personalizadas da DKR.
Também será feito o pódio para
o sétimo colocado de cada ca-
tegoria, que receberá kit da
Cervejaria Paulistânia, e o úl-
timo colocado em cada catego-
ria levará para casa relógio de
parede com caracterização em

homenagem à Ayrton Senna,
ofertados pela SM Reparadora
de Veículos.

Programação da etapa:
16h00 – Bateria-treino;

16h30 – Corrida Light; 17h00
– Corrida Sênior; 17h30 – Cor-
rida Graduados; 18h00 – Cor-
rida Elite.

Pontuação da categoria Li-
ght da AKSP depois da 2ª eta-
pa: 1) Emílio Di Bisceglie, 52
pontos, 2) Arthur Calore, 35;
3) Igor Paganari, 34; 4) Seong
Lee, 30; 5) Igor Dias, 24; 6)
Arthur Martins, 22; 7) Rafael
Casado, 19; 8) Toninho Vitami-
na, 18; 9) Hélio Mathias e Fe-
lipe Soares, 17.

Pontuação da categoria
Graduados da AKSP depois
da 2ª etapa: 1) Júlio Luiz, 41
pontos; 2) Rodrigo Oliveira,
40; 3) Rodrigo Silva e Rodri-
go Fernandes, 39; 5) Matheus
Nozaki, 36; 6) Marcelo Cos-
ta, 28; 7) Marco Verga, 26; 8)
Gabriel Medina, 21; 9) José
de Jesus, 19; 10) Marcelo
Rueda, 16.

Pontuação da categoria
Elite da AKSP depois da 2ª
etapa: 1) Alberto Otazú, 48;
2) Galvane Ruivo, 39; 3) Au-
gusto Coutinho e Douglas
Pecoraro, Edu Abrantes, 31;
6) Fábio Laranjo, 30; 7) Leo-
nardo Ferreira, 23; 8) Valdo
Gregório, 22; 9) Rogério Ce-
bola e Tiago Vargas, 21.

Pontuação da categoria
Sênior da AKSP depois da 2ª
etapa: 1) Jorge Filipe, 45 pon-
tos; 2) Luiz Gouvêa e Marco
Verga, 44; 4) Jorge Roque,
30; 5) Wagner Botelho e Ri-
cardo Cesar, 27; 7) Miguel
Sacramento, 26; 8) Edu
Abrantes, 24; 9) Adolfo Soa-
res, 23; 10) Juan Alvarez, 22.

O campeonato da AKSP
tem o apoio de Cervejaria
Paulistânia, Luvas DKR, Ca-
misetas Harderthan e SM Re-
paração de Veículos. Conta-
to: aksp.contato@gmail.com.
WhatsApp: 11-93079.0901.

China envia
esta semana
primeiros

astronautas
para sua nova

estação
A China planeia enviar nes-

ta quinta-feira (17) os três pri-
meiros membros de uma tripu-
lação para a nova estação es-
pacial construída pelo país, in-
formou na quarta-feira (16) a
agência espacial chinesa.

Dois dos astronautas parti-
ciparam de missões anteriores,
enquanto o terceiro vai para o
espaço pela primeira vez, dis-
se aos jornalistas o diretor as-
sistente da Agência Espacial
Tripulada da China, Ji Qiming,
no Centro de Lançamento de
Satélites de Jiuquan, no noro-
este do país.

A seção principal da esta-
ção Tianhe, ou Harmonia Ce-
lestial, foi lançada em órbita
em 29 de abril.  Página 3

Israel desafia
trégua e ataca
localizações

do Hamas em
Gaza

Um avião israelense atingiu
localizações do Hamas, em
Gaza, na quarta-feira (16), após
balões incendiários serem lan-
çados do enclave palestino. Foi
o primeiro ataque desde que
um frágil cessar-fogo encer-
rou 11 dias de conflitos no úl-
timo mês.

A violência é um teste para
o governo do novo primeiro-
ministro israelense, Naftali
Bennett, cuja coalizão chegou
ao poder no domingo (13) com
a promessa de focar em ques-
tões socioeconômicas e evitar
escolhas sensíveis de políticas
em relação aos palestinos.

Página 3
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O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) anunciou
na quarta-feira (16) os primeiros
projetos de revitalização de baci-
as hidrográficas, selecionados
para receberem patrocínios do
Programa Águas Brasileiras. Dos
26 projetos selecionados em fe-
vereiro, quatro receberão um to-
tal de R$ 6 milhões visando a re-
cuperação e a conservação de ba-

cias hidrográficas brasileiras.
De acordo com o MDR, os 26

projetos que integravam a lista
contemplam “mais de 250 muni-
cípios de 10 estados e visam o uso
sustentável dos recursos naturais
e a melhoria da disponibilidade de
água em quantidade e qualidade
para os usos múltiplos”. A lista
com os projetos selecionados,
nas bacias do São Francisco, do

Araguaia, do Taquari, e do Para-
naíba, está disponível no site do
ministério. Dos R$ 6 milhões em
patrocínios para as quatro inicia-
tivas anunciadas na quarta-feira,
R$ 2 milhões vão para o projeto
Desenvolvimento Sustentável e
Conservação da Biodiversidade
da Bacia Hidrográfica do Tocan-
tins-Araguaia: Projeto Piloto.

Página 6

O Banco Central (BC) su-
biu os juros básicos da econo-
mia em 0,75 ponto percentual,
pela terceira vez consecutiva.
A decisão, anunciada na quar-
ta-feira (16) pelo Comitê de
Política Monetária (Copom),
elevou a taxa Selic de 3,5%
para 4,25% ao ano. A eleva-
ção foi deliberada de forma
unânime pelos integrantes do
colegiado, que é formado por
diretores do BC, e era espera-
da pelos analistas financeiros.

Em comunicado, o BC in-
dicou que deve seguir elevan-
do a taxa Selic na próxima reu-
nião, marcada para os dias 3 e

4 de agosto. “Para a próxima
reunião, o Comitê antevê a
continuação do processo de
normalização monetária com
outro ajuste da mesma magni-
tude. Contudo, uma deteriora-
ção das expectativas de infla-
ção para o horizonte relevante
pode exigir uma redução mais
tempestiva dos estímulos mo-
netários. O Comitê ressalta que
essa avaliação também depen-
derá da evolução da atividade
econômica, do balanço de ris-
cos e de como esses fatores
afetam as projeções de infla-
ção”, informou o texto.

Página 3

Anvisa autoriza importação
excepcional da vacina

Sputnik V
A Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) conce-
deu autorização, por meio do
Circuito Deliberativo nº 539/
2021, para a importação excep-
cional da vacina Sputnik V pelos
estados do Rio Grande do Nor-
te, de Mato Grosso, Rondônia,
do Pará, Amapá, da Paraíba e de
Goiás. Assim como deliberado
no dia 4 de junho, na 9ª Reunião
Extraordinária Pública da Dire-
toria Colegiada, a importação
aprovada na terça-feira (15) tam-
bém deverá ser realizada sob con-

dições controladas. Para tanto,
de acordo com a Anvisa, foram
estabelecidas as mesmas respon-
sabilidades e condicionantes aos
requerentes.

As principais condições pre-
veem que a vacina deverá ser uti-
lizada apenas na imunização de
indivíduos adultos saudáveis e
que todos os lotes dos imunizan-
tes importados somente poderão
ser destinados ao uso após libe-
ração pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saú-
de (INCQS).     Página 6

Ibovespa fecha em queda
após EUA anunciarem

alta de juros
Página 3

São Paulo abre pré-cadastro
para voluntários dos testes

da Butanvac
O Governador João Doria

anunciou na quarta-feira (16)
que o Instituto Butantan abriu
o pré-cadastro dos voluntári-
os interessados em participar

dos estudos clínicos da Butan-
vac, vacina que já está sendo
produzida sem depender da im-
portação de matéria-prima.

Página 2
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A partir de 1o de agosto, as
escolas de São Paulo vão po-
der retomar as aulas presenci-
ais sem que seja estabelecido
um limite máximo de alunos
em sala. Atualmente, por cau-
sa da pandemia de covid-19, as
aulas presenciais no estado são
permitidas desde que a capaci-
dade máxima fique em 35% do
número de alunos e com limi-
te mínimo de 1,5 metro de dis-
tância entre eles.

Agora, o governo de São Pau-
lo não vai mais estabelecer limi-
tes. A partir de agosto, cada es-

cola vai poder calcular quantos
alunos serão permitidos de for-
ma presencial, desde que seja
mantido um distanciamento mí-
nimo de 1 metro entre eles.

“Neste novo plano, a partir de
agosto, cada escola deverá de-
terminar a capacidade de acolhi-
mento total de alunos de acordo
com a sua realidade, desde que
sejam respeitados todos os pro-
tocolos de prevenção, como uso
de máscara, álcool em gel e dis-
tanciamento mínimo de um me-
tro entre os estudantes na sala de
aula”, explicou o governador de

São Paulo, João Doria.
Segundo o governo paulis-

ta, a volta às aulas presenciais
não será obrigatória nesse pri-
meiro momento. “Nós toma-
mos a decisão de que, no mês
de agosto, ainda não será obri-
gatória a volta às aulas. A famí-
lia ainda poderá no mês de agos-
to optar. Durante o mês de ju-
lho e até o início de agosto va-
mos discutir e rever”, disse o
secretário estadual da Educa-
ção, Rossieli Soares.

Testes e vacinas
O governo de São Paulo dis-

se que vai adquirir 3 milhões de

testes de covid-19 destinados
exclusivamente para profissio-
nais da área da educação e alu-
nos. Os testes serão aplicados
em casos sintomáticos.

Os casos devem ser notifi-
cados a uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) e registrados no
sistema de monitoramento da
secretaria de Educação de São
Paulo, o SIMED, e atualizado
com o registro médico.

Desde o dia 10 de abril, pro-
fissionais da área de educação
com idade superior a 47 anos
estão sendo vacinados no esta-
do. No dia 9 de junho, começou

a vacinação de profissionais da
educação com 45 e 46 anos e,
desde 11 de junho, todos os pro-
fissionais da Educação Básica
do estado com mais de 18 anos
também começaram a ser imu-
nizados.

Ensino superior
O governo de São Paulo tam-

bém anunciou na quarta-feira que
vai ampliar o número de cursos
universitários que poderão reto-
mar as atividades presenciais.
Com isso, além dos cursos de
medicina, os cursos de saúde
pública, saúde coletiva e de me-
dicina veterinária poderão fun-

cionar de forma totalmente pre-
sencial.

“Nós temos um protocolo
que fala que os cursos da área de
saúde podem funcionar até
100% presencial, por exemplo,
o curso de medicina. O próprio
curso define qual será o seu pro-
tocolo, a sua forma de funcio-
namento. E nós estamos inclu-
indo alguns cursos que não es-
tavam na listagem do decreto que
passarão a seguir as mesmas re-
gras, que são os cursos de saúde
coletiva, de saúde publica e de
medicina veterinária”, afirmou o
secretário. (Agencia Brasil)

São Paulo abre pré-cadastro para
voluntários dos testes da Butanvac

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (16) que
o Instituto Butantan abriu o pré-
cadastro dos voluntários interes-
sados em participar dos estudos
clínicos da Butanvac, vacina que
já está sendo produzida sem de-
pender da importação de maté-
ria-prima. Os interessados de-
vem acessar a página do IB
(butanvac.butantan.gov.br), onde
constam todas as informações e
onde é feito o preenchimento do
formulário.

 “O Instituto Butantan lança
hoje o programa com orientação
para voluntários acima de 18
anos que desejam participar da
fase de testes da Butanvac, a
nova vacina produzida sem de-
pender de insumos importados.
Os ensaios clínicos serão reali-
zados pelo Hospital das Clínicas
da Universidade de São Paulo,
em Ribeirão Preto. Nesta fase 1
participarão 418 voluntários se-
lecionados acima de 18 anos, e
não precisa ser médico ou en-
fermeiro”, explicou Doria.

O processo de recrutamen-
to dos interessados terá início
assim que houver a autorização
dos ensaios clínicos por parte do
Conep (Conselho Nacional de
Ética em Pesquisa), o que deve
ocorrer em breve. Os interessa-
dos maiores de 18 anos em par-
ticipar do pré-cadastro devem
acessar o site do IB e preencher

um formulário. Quem cumprir
esta etapa será posteriormente
avisado dos próximos passos do
estudo e sobre como se cadas-
trar nos centros de pesquisa, que
farão o recrutamento dos volun-
tários.

Inicialmente, os ensaios clí-
nicos da fase 1 serão feitos pelo
Hospital das Clínicas, da Facul-
dade de Medicina da USP (Uni-
dade de São Paulo) de Ribeirão
Preto, com 418 voluntários.
Outros centros de pesquisa de
excelência já manifestaram in-
teresse e serão anunciados em
breve. As fases 2 e 3 deverão
recrutar até 5 mil voluntários.

O Instituto Butantan já pos-
sui 8 milhões de doses estoca-
das da Butanvac, que passará
por estudos clínicos que pro-
varão sua segurança e eficiên-
cia antes de ser aprovada para
uso pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária).
Em outubro, a expectativa é ter
40 milhões de doses prontas
para o uso.

“A Butanvac é a vacina ver-
são 2.0. É uma evolução à pri-
meira geração de vacinas, não só
sob o ponto de vista da resposta
imune, mas também da platafor-
ma produtiva. É uma vacina feita
na plataforma da vacina da gripe
e tem enormes vantagens: pode
estar disponível em grande vo-
lume para o mundo e por um cus-

to muito menor do que as vaci-
nas que sendo usadas”, reforçou
o Presidente do Instituto Butan-
tan, Dimas Covas.

Estudos da vacina
Inicialmente, o estudo clíni-

co vai avaliar se a vacina é segu-
ra e a seleção de dose. Em um
segundo momento, será estuda-
da a imunogenicidade, ou seja, a
resposta imunológica que os par-
ticipantes do estudo desenvolve-
rão. O estudo clínico da Butan-
vac será de comparação, ou seja,
os resultados da pesquisa serão
comparados aos das vacinas já
descritas, permitindo inferir a
eficiência da vacina.

Nos ensaios clínicos tradici-
onais, é feito um paralelo entre o
grupo vacinado e um grupo con-
trole. Mas como os marcadores
imunológicos e parâmetros de
segurança já foram estabelecidos
pelas demais vacinas em uso, já
se sabe o que esperar de uma va-
cina contra a Covid-19.

A pesquisa será realizada de
acordo com os mais altos pa-
drões internacionais éticos e de
qualidade. Os resultados vão de-
terminar se a vacina é segura e
tem resposta imune capaz de pre-
venir a COVID-19.

Sobre a Butanvac
A tecnologia da Butanvac uti-

liza o vírus da Doença de New-
castle geneticamente modifica-
do desenvolvido por cientistas

norte-americanos na Icahn
School of Medicine at Mount
Sinai, em Nova Iorque (EUA). O
vetor viral contém a proteína
Spike do coronavírus de forma
íntegra.

O desenvolvimento comple-
mentar da vacina é todo feito
com tecnologia do Butantan, in-
cluindo a multiplicação do vírus,
condições de cultivo, ingredien-
tes, adaptação dos ovos, conser-
vação, purificação, inativação do
vírus, escalonamento de doses e
outras etapas.

A Doença de Newcastle é
uma infecção que afeta aves e,
por isso, o vírus se desenvolve
bem em ovos embrionados, per-
mitindo eficiência produtiva
num processo similar ao utiliza-
do na vacina de Influenza do Bu-
tantan. O vírus da doença de
Newcastle não causa sintomas
em seres humanos, constituin-
do-se como alternativa muito
segura na produção. Ele é inati-
vado para a formulação da vaci-
na, facilitando sua estabilidade e
deixando o imunizante ainda
mais seguro.

A tecnologia para a produção
da Butanvac já é usada há 10 anos
na fábrica de vacinas contra a
gripe do instituto, e usa o culti-
vo de cepas em ovos de galinha,
que gera doses de vacinas inati-
vadas, feitas com fragmentos de
vírus mortos.

Poupatempo ultrapassa 2,4 milhões
de atendimentos digitais em maio

O Poupatempo bateu mais
um recorde de serviços digitais
em maio deste ano. Foram 2,4
milhões de atendimentos online
em um único mês, cerca de 45%
do total contabilizado em todo
o ano de 2020, quando foram
feitos 5,4 milhões de autoaten-
dimentos pelos canais digitais do
programa.

Nos cinco primeiros meses
de 2021, o aplicativo Poupatem-
po Digital, portal e totens de au-
toatendimento foram responsá-
veis por cerca de 9,2 milhões de
serviços. Presencialmente, o
número foi de 2 milhões, cerca
de 20% do total de 11,2 milhões
realizados neste ano.

Atualmente, o Poupatempo
oferece 137 opções de forma

eletrônica. Além dos serviços
conclusivos, os canais também
realizam o agendamento de data
e horário, obrigatório para quem
necessita do atendimento pre-
sencial nos postos.

Os serviços online mais pro-
curados pelas plataformas do
programa são pesquisa de pon-
tuação, CNH, consulta de IPVA,
Licenciamento (CRLV-e), trans-
ferência de veículos, consulta de
multas, Atestado de Anteceden-
tes Criminais, funcionalidades
da vacinação contra a Covid-19,
consulta de situação eleitoral,
entre outros.

A meta é chegar a 180 op-
ções nas plataformas digitais
este ano e a 240 até o final de
2022. “O grande objetivo do

Poupatempo é ampliar a quanti-
dade de serviços digitais e tor-
ná-los acessíveis para todos os
cidadãos. Por isso, a Prodesp
trabalha constantemente no apri-
moramento das ferramentas e
também na oferta de cartilhas e
vídeos tutoriais, com o passo a
passo dos serviços mais procu-
rados”, explica Murilo Macedo,
diretor da empresa de Tecnolo-
gia do Governo de São Paulo
(Prodesp), que administra o
Poupatempo em todo o Estado.

As cartilhas estão disponíveis
no site
www.poupatempo.sp.gov.br, as-
sim como os vídeos tutoriais, que
também podem ser acessados no
Youtube – www.youtube.com/
user/poupatemposp.

Informações complemen-
tares

Para preservar a saúde e se-
gurança dos colaboradores e usu-
ários no atendimento presencial,
o Poupatempo adota medidas sa-
nitárias de prevenção à Covid-19,
como a obrigatoriedade do uso
de máscaras, medição de tempe-
ratura, higienização das mãos
com álcool em gel e dos calça-
dos com tapete sanitizante, além
da redução na capacidade de aten-
dimento, com a oferta apenas de
serviços como a emissão do RG,
transferência interestadual e mu-
dança na característica de veícu-
los, que necessitam da presença
no posto para serem concluídos.
Os demais, devem ser feitos pe-
los canais digitais.

CÂMARA  (SÃO PAULO)
Vereadores do DEM (ex-PFL) estão preocupados com o fu-

turo do partido, em função da saída do vice-governador Rodrigo
Garcia que acabou sendo filiado ao PSDB do governador Doria.
Com a palavra o presidente Milton Leite, agora o maior líder da
legenda

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
32º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) demonstra estar

lado a lado do Secretário (Saúde) Edson Aparecido (PSDB) com
relação a confiança em quem tem se dedicado a fazer as vacinas
chegarem aos braços de quem precisa. Esta é uma política su-
prapartidária

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Deputados da bancada cristã-evangélica devem estar bastan-

te incomodados com o papel que o cassado (por desvios do di-
nheiro da União no Rio) e agora ex-governador Witzel (Rio),
que elegeu-se pelo PSC. Ontem, na CPI da Covid 19, disse que
agora é evangélico

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) tá lembrando que ‘ma-

tou a pau’ nas prévias pra governador 2018. Agora, mesmo con-
tra o quarteto Aníbal (SP), Aécio, Jereissati (CE) e Leite (RS),
ele não recua de ser o candidato Presidencial, FHC já diz que
Doria é favorito

.
CONGRESSO  (BRASIL)
CPI da Covid 19 : maioria de senadores que por enquanto

votam contra a convocação de investigados por grandes desvios
do dinheiro da União pros Estados e municípios combaterem a
pandemia, deram palco pras covardias do cassado governador
Witzel (Rio)

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Jair Bolsonaro tá preparadíssimo pras guerras - dos adversá-

rios e inimigos - que já têm toda munição preparada pras propa-
gandas políticas com pinta de jornalismo sobre os 500 mil (de-
vem usar meio milhão pra impressionar) de mortos até agora no
Brasil

.
PARTIDOS
Patriota - Enquanto Barroso prorroga a convenção pra filiar

Jair Bolsonaro, Ovasco Roma convoca - com assinatura de 4
dos 6 deputados federais - convenção pra afastar o hoje dono do
partido e tratar do Estatuto e também da filiação do Presidente
do Brasil

.
JUSTIÇAS  (BRASIL)
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e desembargado-

res do Tribunal de Justiça do Rio que foram favoráveis pela cas-
sação do então governador Witzel (Rio) podem - no mínimo -
interpelar as acusações que o ex-margistrado Witzel fez a eles
na CPI do Senado

.
HISTÓRIAS
Enquanto Putin (novo Czar da Rússia no Século 21) se apre-

senta como um urso em relação ao Biden (USA), que parece
uma águia idosa e frágil Biden, o dragão Xi Jin Ping (China) não
solta fogo pela boca e ainda que fala ao mundo que é confiável,
adorável e respeitável

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

na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde
1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando referência das li-
berdades possíveis. Twitter  @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com

Iamspe cria Centro de Simulação Realística
para treinar profissionais de saúde

Referência no atendimento
ao idoso, o Instituto de Assis-
tência Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual (Iamspe) mantém
sua tradição de investir no apri-
moramento dos profissionais
que atuam no Instituto ao inau-
gurar, na terça-feira (15), o
Centro de Simulação Realísti-
ca (Cesir).

Ocupando uma área de 475
metros quadrados, com equipa-
mentos modernos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e ma-
nequins simuladores de alta-fi-
delidade, o Centro de Simula-
ção Realística foi desenhado
pelo Centro de Desenvolvimen-
to de Ensino e Pesquisa (Ce-
dep) para oferecer treinamento
de qualidade para estudantes,
residentes, médicos e demais

profissionais de saúde com ên-
fase em procedimentos indica-
dos no atendimento de casos
complexos de Covid-19, entre
outras patologias.

O Centro de Simulação Re-
alística, que conta com a super-
visão de instrutores certifica-
dos na metodologia de simula-
ção realística nas áreas de
emergências clínicas, técnicas
cirúrgicas e práticas avançadas,
oferecerá cursos teórico-práti-
cos em cenários que reprodu-
zem o cotidiano do ambiente
hospitalar, destaca a diretora do
Cedep, Dra. Maria Angela de
Souza. “O público-alvo do Cen-
tro de Simulação Realística são
os profissionais do HSPE e de
entidades conveniadas com o
Instituto”, ressalta a médica.

A grade curricular do Cesir
obedece às normas da Associa-
ção Brasileira de Simulação na
Saúde (Abrassim) para a práti-
ca médica e inclui treinamen-
tos como monitorização hemo-
dinâmica, práticas cirúrgicas,
ventilação mecânica, pronação
de paciente crítico, transporte
de pacientes críticos, interpre-
tação de eletrocardiograma,
analgesia e sedação.

Importância de um Cen-
tro de Simulação Realística

O Iamspe conta com 1,3 mi-
lhão de pacientes cadastrados
no Estado de São Paulo, sendo
60% com idade acima de 65
anos. Levantamento interno re-
alizado pelo Hospital do Servi-
dor Público Estadual (HSPE)
mostrou que, desde o início a

pandemia do novo coronavírus,
a faixa etária dos pacientes aten-
didos aumentou. O mesmo
ocorreu no índice de comorbi-
dades como hipertensão, diabe-
tes, obesidade e doenças cardi-
ovasculares.

“A pandemia evidenciou
ainda mais a necessidade de
se treinar alunos e profissio-
nais da saúde, promovendo a
atualização do conhecimento
e de novas técnicas garantin-
do um atendimento melhor
para os pacientes. O Cesir foi
criado para atender novas de-
mandas e acompanhar a medi-
cina que enfrenta o desafio de
dar qualidade de vida a uma
população que está vivendo
mais”, reforça a Dra. Maria
Angela.



Monitor do PIB-FGV vê recuo de
0,7% na atividade econômica em abril
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China envia esta
semana primeiros

astronautas para sua
nova estação

A China planeia enviar nesta quinta-feira (17) os três primei-
ros membros de uma tripulação para a nova estação espacial cons-
truída pelo país, informou na quarta-feira (16) a agência espacial
chinesa.

Dois dos astronautas participaram de missões anteriores,
enquanto o terceiro vai para o espaço pela primeira vez, disse
aos jornalistas o diretor assistente da Agência Espacial Tripulada
da China, Ji Qiming, no Centro de Lançamento de Satélites de
Jiuquan, no noroeste do país.

A seção principal da estação Tianhe, ou Harmonia Celestial,
foi lançada em órbita em 29 de abril.

Os três homens que vão partir para a estação espacial plane-
jam permanecer por um período de três meses, para realizarem
caminhadas no espaço, trabalho de manutenção e experiências
científicas.

Os astronautas vão viajar na nave Shenzhou-12, lançada pelo
foguete Longa Marcha-2F Y12.

Trata-se da terceira de 11 missões previstas até o final do
próximo ano pela China, para construir e manter a estação espa-
cial e enviar tripulantes e suprimentos. Mais dois módulos da
estação devem ser lançados no próximo ano.

Trata-se da primeira missão chinesa tripulada em cinco anos.
A China enviou 11 astronautas para o espaço desde que se tornou
o terceiro país a fazê-lo, em 2003. Todos eles eram pilotos do
Exército de Libertação Popular, o braço militar do Partido Co-
munista Chinês.

Embora a primeira tripulação do Tianhe seja toda masculina, as
mulheres vão integrar futuras tripulações, disseram as autoridades.

O Tianhe baseia-se na experiência adquirida pela China ao
operar duas estações espaciais experimentais no início do seu
programa espacial.

Astronautas chineses passaram 33 dias na segunda das esta-
ções anteriores, fizeram uma caminhada no espaço e deram aulas
de ciência que foram transmitidas para estudantes de todo o país.

A China pousou uma sonda, a Tianwen-1, em Marte no mês
passado, que transportava um rover - veículo de exploração es-
pacial.

Nos últimos anos, a China também trouxe amostras lunares,
as primeiras do programa espacial de qualquer país desde os anos
70, e pousou uma sonda e um rover no lado oculto da lua.

Pequim não participa da Estação Espacial Internacional, em
grande parte devido às preocupações dos Estados Unidos com a
falta de transparência do programa chinês e às suas relações com
as Forças Armadas.

Espera-se que missões científicas estrangeiras e possivel-
mente astronautas estrangeiros visitem a estação chinesa no fu-
turo. Depois de concluído, o Tianhe vai permitir estadias de até
seis meses, semelhante à muito maior Estação Espacial Interna-
cional.

A estação chinesa deverá ter durabilidade de 15 anos, enquanto
a Estação Espacial Internacional está chegando ao fim de seu
período útil. (Agencia Brasil)

Israel desafia trégua
e ataca localizações
do Hamas em Gaza
Um avião israelense atingiu localizações do Hamas, em Gaza,

na quarta-feira (16), após balões incendiários serem lançados do
enclave palestino. Foi o primeiro ataque desde que um frágil ces-
sar-fogo encerrou 11 dias de conflitos no último mês.

A violência é um teste para o governo do novo primeiro-mi-
nistro israelense, Naftali Bennett, cuja coalizão chegou ao po-
der no domingo (13) com a promessa de focar em questões so-
cioeconômicas e evitar escolhas sensíveis de políticas em rela-
ção aos palestinos.

Uma trégua mediada pelo Egito, que interrompeu os confli-
tos entre Israel e militantes de Gaza, não parece imediatamente
ameaçada pela explosão. Os ataques aéreos de Israel durante a
noite deram lugar à calmaria de manhã.

Não houve relatos de mortes em qualquer um dos lados.
A violência ocorreu depois de uma marcha de nacionalistas

judeus em Jerusalém Oriental na terça-feira, que havia atraído
ameaças de ação por parte do Hamas, o grupo militante no co-
mando de Gaza.

O Exército israelense disse que sua aeronave atacou com-
plexos armados do Hamas na cidade de Gaza, na cidade de Khan
Younis, ao sul, e estava pronto para qualquer cenário, incluindo
novos conflitos, diante dos contínuos atos terroristas que pro-
cedem de Gaza.

Segundo o Exército, os ataques foram resposta ao lançamen-
to de balões carregados com materiais incendiários, que, segun-
do o Corpo de Bombeiros, causou 20 incêndios em comunida-
des próximas à fronteira com Gaza.

Um porta-voz do Hamas, confirmando os ataques de Israel,
disse que os palestinos continuariam a buscar sua “resistência
corajosa e a defesa dos seus direitos e locais sagrados” em Jeru-
salém.

Analistas sugerem que o Hamas se absteve de atirar foguetes
no momento da marcha e depois dos ataques de Israel, para evi-
tar escaladas de violência em Gaza, que foi devastada pelos bom-
bardeios aéreos de maio.

“O cessar-fogo é muito frágil. A calmaria do momento pode
dar aos egípcios a chance de tentar consolidá-la”, disse Talal Okal,
um analista em Gaza.

De acordo com a Rádio do Exército de Israel, o país havia
informado mediadores egípcios que o envolvimento direto do
Hamas no lançamento dos balões colocaria em risco negocia-
ções de uma trégua de longo prazo. Autoridades israelenses não
confirmaram a informação.

Horas antes dos ataques noturnos, milhares de israelenses
com bandeiras se reuniram em torno do Portão de Damasco, na
Cidade Velha de Jerusalém, antes de se dirigirem ao sagrado Muro
Ocidental do Judaísmo, atraindo raiva e condenação de palesti-
nos. (Agencia Brasil)

O Monitor do PIB-FGV in-
dicou um recuo de 0,7% na ati-
vidade econômica em abril, em
relação a março, e crescimento
de 0,3% no trimestre móvel ter-
minado em abril, frente ao con-
cluído em janeiro. Os resultados
ocorrem na análise da série sem
os efeitos sazonais. 

Já na comparação interanu-
al, a economia avançou 12,3%
em abril e 5,3% no trimestre
móvel completado no mesmo
mês. Em termos monetários, a
estimativa é que o Produto In-
terno Bruto (PIB - a soma de
todas as riquezas produzidas pelo
país) atingiu, no acumulado do
ano até abril de 2021, em valo-
res correntes, R$ 2,7 trilhões.
Os dados foram divulgados na
quarta-feira (16), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (Ibre/FGV).

Para o coordenador do Mo-
nitor do PIB-FGV, Claudio Con-
sidera, o alto crescimento da
economia em abril em relação
ao mesmo mês de 2020 deve-se
à comparação com uma base de-
primida, uma vez que, em abril
do ano passado, a economia
atingiu a maior queda na série
histórica iniciada em 2000.

“Isso fica evidente quando
analisada a evolução do PIB con-

tra os meses imediatamente an-
teriores, onde a atividade econô-
mica não tem apresentado de-
sempenho tão robusto. Esses
resultados mostram que ainda é
cedo para afirmar que a econo-
mia está crescendo de forma
sustentável. Para que isso ocor-
ra é necessário que um percen-
tual maior da população esteja
vacinado [contra a covid-19]”,
observou.

Sazonalidade
Neste relatório do Monitor

do PIB-FGV, o Ibre fez ainda um
exercício adicional utilizando a
série com ajuste sazonal [típico
de determinada estação ou épo-
ca], porque a pandemia influen-
ciou os fatores sazonais de
2020, que podem não estar re-
lacionados à sazonalidade.

Segundo o relatório, alguns
institutos de estatística interna-
cionais têm feito análises des-
ses impactos e, por isso, além
do ajuste sazonal habitual refe-
rente ao período de janeiro de
2000 a abril de 2021, foi reali-
zado, adicionalmente, o ajuste
sazonal para 2020 e 2021 “con-
siderando os fatores sazonais
referentes a 2019 e o fator ca-
lendário corrente”.

Conforme os resultados,
caso os fatores sazonais da sé-
rie do PIB utilizados sejam aque-

les do período de 2000 até
2019, a taxa de variação em abril
de 2021 seria de -1,5%, menor
que a de -0,7% observada con-
siderando todo o período de
2000 até abril de 2021.

“Esses resultados sugerem
que as taxas ajustadas sazonal-
mente devem ser analisadas com
cautela, pois a pandemia pode ter
influenciado os fatores sazonais
não apenas por razões econômi-
cas como também estatísticas”,
recomendou o relatório da FGV.

Famílias
O consumo das famílias

avançou 4% entre fevereiro e
abril, na comparação com o mes-
mo período do ano passado.
Houve crescimento em todos os
componentes do consumo. Os
destaques foram o crescimento
significativo dos produtos durá-
veis (29,1%) e semiduráveis
(24,2%). “É importante destacar
que o consumo de serviços cres-
ceu pela primeira vez desde ja-
neiro de 2020”, comentou o
Ibre.

Capital
A Formação Bruta de Capi-

tal Fixo (FBCF), investimentos
das empresas realizados em de-
terminado tempo, que permitem
o aumento da capacidade produ-
tiva da economia, cresceu
17,3% no trimestre móvel ter-

minado em abril em comparação
ao mesmo período do ano pas-
sado. “Mais uma vez, pelo quar-
to mês consecutivo, todos os
componentes da FBCF apresen-
taram crescimento, sendo o
principal destaque o componen-
te de máquinas e equipamentos”,
indicou.

Exportação
As exportações também au-

mentaram no trimestre móvel
concluído em abril. A alta ficou
em 9,5%, em comparação ao
mesmo período de 2020. O re-
sultado, segundo a avaliação do
Ibre, deve-se ao crescimento de
todos os segmentos exportados,
com exceção dos produtos da
extrativa mineral.

Importação
A importação também regis-

trou crescimento elevado de
20,7% no trimestre móvel fin-
do em abril, em comparação ao
mesmo período do ano passado.
O desempenho foi influenciado
principalmente pelo crescimen-
to de bens intermediários.

“A importação dos serviços,
embora tenha sido a única queda
da importação nesse trimestre (-
0,9%), já sinaliza melhora em
comparação com as fortes que-
das apresentadas nos trimestres
anteriores”, finalizou o Ibre.
(Agencia Brasil)

Ibovespa fecha em queda após EUA
anunciarem alta de juros

O Ibovespa fechou em que-
da na quarta-feira (16), e ficou
abaixo de 129 mil pontos duran-
te a tarde, após o Federal Reser-
ve antecipar para 2023 projeção
da primeira alta dos juros nos
Estados Unidos desde o come-
ço da pandemia de covid-19.

Índice de referência do mer-
cado acionário brasileiro, o Ibo-
vespa recuou 0,64%, a

129.259,49 pontos, em dia tam-
bém marcado pelos vencimentos
dos contratos de opções sobre
o Ibovespa e do índice futuro.

O dólar fechou o dia cotado
a R$ 5,067, em uma leve tendên-
cia de alta após cair abaixo de R$
5 na tarde da quarta-feira (16). A
moeda foi negociada a R$
4,9936 às 13h, mas virou após o
anúncio do Federal Reserve

(Fed), o banco central dos Esta-
dos Unidos, sobre os juros.

O volume financeiro somou
91 bilhões de reais.

O Federal Reserve (Fed), ban-
co central dos Estados Unidos,
manteve a taxa de juros de curto
prazo próxima de zero e informou
que continuará a comprar mensal-
mente 120 bilhões de dólares em
títulos para alimentar a recupe-

ração econômica.
Entretanto, o Fed estimou

pelo menos dois aumentos nas
taxas de juros norte-americanas
para 2023. Anteriormente, as
projeções apontavam para uma
primeira elevação apenas em
2024.

Nos EUA, o índice norte-
americano S&P 500 caiu 0,54%.
(Agencia Brasil)

Trabalhadores nascidos em novembro
podem sacar auxílio emergencial

A partir da quarta-feira (16),
os trabalhadores informais e
inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) nas-
cidos em novembro podem sa-
car a segunda parcela do auxí-
lio emergencial 2021. O dinhei-
ro estava previsto para ser de-
positado nas contas poupança
digitais da Caixa Econômica
Federal em 5 de julho.

Os recursos também pode-
rão ser transferidos para uma
conta-corrente, sem custos para
o usuário. Até agora, o dinheiro
apenas podia ser movimentado
por meio do aplicativo Caixa
Tem, que permite o pagamento
de contas domésticas (água,
luz, telefone e gás), de boletos,
compras em lojas virtuais ou
compras com o código QR (ver-
são avançada do código de bar-
ras) em maquininhas de estabe-

lecimentos 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 bene-
ficiário pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br.

A terceira parcela poderá ser
sacada a partir de 27 de julho e
a quarta, a partir de 27 de agos-
to.

Na terça-feira (15), o pre-
sidente da Caixa, Pedro Guima-
rães, disse que o banco estuda
antecipar o pagamento da quar-
ta parcela do auxílio emergen-
cial. O atual cronograma prevê
que a Caixa comece a depositar
os valores relativos à quarta
parcela na conta social digital
dos beneficiários nascidos em
janeiro a partir de 23 de julho e
que os depósitos da quarta fase
se estendam até 22 de agosto,
com o pagamento para os nas-

cidos em dezembro.
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 mono-
parental e, depois, estendido até
31 de dezembro de 2020 em
até quatro parcelas de R$ 300
ou R$ 600 cada.

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

No dia 8 de junho, 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 pode ser estendido
até setembro, mas esse perío-
do ainda 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 so-
cial que vai substituir o Bolsa
Família”, disse.

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

Copom eleva taxa básica de juros
para 4,25% ao ano

O Banco Central (BC) subiu
os juros básicos da economia em
0,75 ponto percentual, pela ter-
ceira vez consecutiva. A decisão,
anunciada na quarta-feira (16)
pelo Comitê de Política Mone-
tária (Copom), elevou a taxa Se-
lic de 3,5% para 4,25% ao ano.
A elevação foi deliberada de for-
ma unânime pelos integrantes do
colegiado, que é formado por
diretores do BC, e era esperada
pelos analistas financeiros.

Em comunicado, o BC indi-
cou que deve seguir elevando a
taxa Selic na próxima reunião,
marcada para os dias 3 e 4 de
agosto. “Para a próxima reunião,
o Comitê antevê a continuação
do processo de normalização
monetária com outro ajuste da
mesma magnitude. Contudo,
uma deterioração das expectati-
vas de inflação para o horizonte
relevante pode exigir uma redu-
ção mais tempestiva dos estímu-
los monetários. O Comitê res-
salta que essa avaliação também
dependerá da evolução da ativi-
dade econômica, do balanço de
riscos e de como esses fatores

afetam as projeções de infla-
ção”, informou o texto.

No comunicado, o Copom
destacou que a pressão inflaci-
onária revela-se maior que o es-
perado, “sobretudo entre os bens
industriais”. “Adicionalmente, a
lentidão da normalização nas
condições de oferta, a resiliên-
cia da demanda e implicações da
deterioração do cenário hídrico
sobre as tarifas de energia elé-
trica contribuem para manter a
inflação elevada no curto prazo,
a despeito da recente apreciação
do real. O Comitê segue atento
à evolução desses choques e
seus potenciais efeitos secundá-
rios, assim como ao comporta-
mento dos preços de serviços
conforme os efeitos da vacina-
ção sobre a economia se tornam
mais significativos”, informou o
comunicado.

Com a decisão da quarta-fei-
ra, a Selic continua em um ciclo
de alta, depois de passar seis
anos sem ser elevada. De julho
de 2015 a outubro de 2016, a
taxa permaneceu em 14,25% ao
ano. Depois disso, o Copom vol-

tou a reduzir os juros básicos da
economia até que a taxa chegou
a 6,5% ao ano, em março de
2018.

Em julho de 2019, a Selic
voltou a ser reduzida até alcan-
çar 2% ao ano em agosto de
2020, influenciada pela contra-
ção econômica gerada pela pan-
demia de covid-19. Esse era o
menor nível da série histórica
iniciada em 1986. Porém, a taxa
começou a subir novamente em
março deste ano, passando para
2,75%. Depois, em maio, subiu
de novo, para 3,5%.

Inflação
A Selic é o principal instru-

mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em maio, o in-
dicador fechou no maior nível
para o mês de maio desde 1996.
No acumulado de 12 meses, o
IPCA acumula alta de 8,06%. De
janeiro a maio deste ano, a in-
flação foi de 3,22%.

O valor está acima do teto da
meta de inflação. Para 2021, o

Conselho Monetário Nacional
(CMN) tinha fixado meta de in-
flação de 3,75%, com margem
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual. Com isso, o IPCA não
poderia superar 5,25% neste
ano nem ficar abaixo de 2,25%.

No Relatório de Inflação di-
vulgado no fim de março pelo
Banco Central, a autoridade mo-
netária estimava que, em 2021,
o IPCA fecharia o ano em 5% no
cenário base. Esse cenário con-
sidera um eventual estouro do
teto da meta de inflação no pri-
meiro semestre, seguido de que-
da dos índices no segundo se-
mestre. A projeção oficial só
será atualizada no próximo Re-
latório de Inflação, no fim de ju-
nho.

Já a projeção do mercado
prevê uma inflação ainda maior,
acima até do teto da meta. De
acordo com o último boletim
Focus, pesquisa semanal com
instituições financeiras divulga-
da pelo BC, a inflação oficial
deverá fechar o ano em 5,82%,
na 10ª alta consecutiva da pro-
jeção. (Agencia Brasil)
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Balanço Patrimonial
Ativo 2020 2019
Circulante 7.791.990,85 7.816.723,28
Caixa 38,71 38,71
Bancos 28.408,83 50,64
Aplicações Financeiras 2.691.978,39 2.752.206,80
Créditos a Receber - -
Adiantamentos 184.806,22 184.806,22
Impostos a Recuperar 168.574,58 161.436,79
Outros Créditos 4.718.184,12 4.718.184,12
Estoques - -
Não Circulante 43.497.369,65 43.505.907,55
Realizável a Longo Prazo 43.465.424,21 43.473.962,11
Créditos a Receber 43.465.424,21 43.473.962,11
Investimentos 31.945,44 31.945,44
Incentivos Fiscais 25.897,80 25.897,80
Investimentos 6.047,64 6.047,64
Imobilizado - -
Móveis e Utensílios 791,16 791,16
Outras Imobilizações 86.342,17 86.342,17
(-) Depreciações Acumuladas (87.133,33) (87.133,33)
Total do Ativo 51.289.360,50 51.322.630,83

CALMINHER S/A
CNPJ: 60.673.498/0001-85

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, cumprindo as disposições legais e de conformidade com os Estatutos Sociais, temos a grata satisfação de apresentar-lhes o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Para quaisquer esclarecimentos estaremos ao inteiro dispor na Sede Social. São Paulo,30 de Abril de 2.021.

Passivo 2020 2019
Circulante 1.223.468,87 1.223.297,57
Fornecedores 4.913,00 4.913,00
Obrigações Tributárias 202,68 11,03
Contr Ret a Recolher 169,19 189,54
Obrigações a Pagar 1.218.184,00 1.218.184,00
Não Circulante 12.379.522,89 12.379.522,89
Contas a Pagar 12.379.522,89 12.379.522,89
Patrimônio Líquido 37.686.368,74 37.719.810,37
Capital Social 52.710.000,00 52.710.000,00
Reservas de Capital 109.580,11 109.580,11
Reserva Legal 4.999.485,80 4.999.485,80
Reserva de Lucros 11.513.712,38 18.485.695,31
Ações em Tesouraria (31.626.000,00) (31.626.000,00)
Ajuste Avaliação Patrimonial 72.620,66 44.432,91
Lucro do Exercício (93.030,21) (7.003.383,76)
Total do Passivo 51.289.360,50 51.322.630,83

Demonstração dos Resultados 2020 2019
Receita Bruta - -
(-) Impostos sobre Receita - -
Lucro bruto - -
Receita Líquida - -
Custos - -
Lucro Bruto - -
Despesas Administrativas 131.130,58 185.163,45
Despesas Financeiras - 7.090.146,41
Despesas Tributárias 169,84 162,83
Lucro Operacional (131.300,42) (7.275.472,69)
Outras Receitas 38.270,21 679.707,00
Outras Despesas - 407.618,07
Lucro Antes da CSSL (93.030,21) (7.003.383,76)
Provisão para Contribuição Social - -
Lucro Antes do IRPJ (93.030,21) (7.003.383,76)
Provisão para I.R.P.J. - -
Lucro Líquido do Exercício (93.030,21) (7.003.383,76)
Reserva Legal - -
Lucro Disponível a Assembléia (93.030,21) (7.003.383,76)
Lucro por Ação (0,00016) (0,01198)
Quantidade de Ações 584.394.077

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo Caixa Proveniente 2020 2019
Atividades Operacionais
Resultado Disponível (93.030,21) (7.003.383,76)
Reserva Legal - -
Ajuste Avaliação Patrimonial 28.187,75 (484.797,94)
Ajuste Exercício Anteriores 31.400,83 31.400,83
= Resultado Ajustado (33.441,63) (7.456.780,87)
Variações
Aumento/Redução Ativos/Passivos Operacionais
Clientes - 50.000,00
Outras Contas (7.137,79) 416.814,66
Impostos a Recolher 171,30 (43.638,04)
Total de Variações do Circulante (6.966,49) 423.176,62
1-Caixa Liquido da Atividade Operacional (40.408,12) (7.033.604,25)
Atividades de Investimento
Entradas / Saídas
Baixa Depositos Judiciais 8.537,90 35.777,41
Outras Contas do Realizável a Longo Prazo - 7.120.193,46
Atualização de Creditos Financeiros - -
2-Caixa Liquido de Atividade de Investimento 8.537,90 7.155.970,87
Atividades de Financiamento
Distribuição de Dividendos - -
3-Caixa Liquido de Atividade de Financiamento - -
Caixa Gerado no Período (1+2+3) (31.870,22) 122.366,62
4-Saldo Anterior de Caixa ou Equivalente 2.752.296,15 2.629.929,53
5-Saldo Atual de Caixa ou Equivalente 2.720.425,93 2.752.296,15

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reserva Reservas Reservas Ações em
 Integralizado Legal de Capital de Lucros Tesouraria Total
Saldo em 31/12/2019: 52.710.000,00 4.999.485,80 109.580,11 11.526.744,46 (31.626.000,00) 37.719.810,37
Ajuste Exerc. Anteriores - - - 31.400,83 - 31.400,83
(-) Distribuição de Lucros - - - - - -
Ajuste Avaliação Patrimonial - - - 28.187,75 - 28.187,75
Reserva Legal - - - - - -
Lucro do Exercício - - - (93.030,21) - (93.030,21)
Saldo em 31/12/2020: 52.710.000,00 4.999.485,80 109.580,11 11.493.302,83 (31.626.000,00) 37.686.368,74
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2.020: 1) Demonstrações Financeiras: Foram elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.404/76, Lei 
11638/07, M.P. 449/08 e disposições complementares; 2) Atividade da Sociedade: A sociedade tem como principal objetivo a administração e locação de bens próprios; 3) Depreciações: 
As depreciações foram calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação vigente. 4) Imobilizações: O ativo imobilizado é registrado pelo valor do custo de aquisição, 
corrigido monetariamente até 31/12/95. 6)Capital: O Capital Social no valor de R$ 52.710.000,00 é representado por 584.394.077 ações nominativas,escriturais sem valor nominal.

Diretoria:                  Assis Augusto Pires - Diretor                  Rubens Corti - Contador CRC/SP 1SP050870/O-0

TIMPEL S.A. - CNPJ/MF: 06.370.174/0001-22 - NIRE: 35.300.315.952
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. acionistas da Timpel S.A. (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no próximo dia 1º de julho de 2021, às 9h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua Simão Alvares, nº 356, 
Conjuntos 51, 41 e 42, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05417-020, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) as contas 
dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício social en-
cerrado em 31.12.2020; e (iii) destinação dos resultados do exercício encerrado em 31.12.2020. São Paulo, 15 de junho de 2021.

Marcelo Britto Passos Amato - Conselheiro de Administração

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Pça João Mendes s/nº - salas 2200 / 2208
- Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-6353 - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO,
processo nº 1000377-86.2016.8.26.0100 (u - 34). A Doutora ANA CLAUDIA DABUS
GUIMARÃES E SOUZA,  MMª Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na formada
Lei, etc. FAZ SABER a Sociedade Paulistana de Terrenos S/A, Izi lda Marques
Viegas, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que ANTONIO
GIANGIACOMO ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do
imóvel localizado na Rua Antonio da Mata Junior, nº 321, Jardim São Luiz, Santo
Amaro, São Paulo/SP, com área de 385,90 m², contribuinte nº 103.013.0040-1
(áreamaior), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em ter-
mos,  expede-se o presente edi tal  para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,  a f luirapós o prazo de 20 dias
úteis, CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de junho de 2021.

16 e  17/06

Forte Securitizadora S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944

Edital de Segunda Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
das 138ª, 139ª, 140ª, 141ª, 142ª, 143ª e 144ª Séries da 1ª Emissão da Forte Securitizadora S.A.

A Forte Securitizadora S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na 
Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários das 138ª, 139ª, 140ª, 141ª, 142ª, 143ª e 144ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares de 
CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 2ª (segunda) convocação, em 23 de junho 
de 2021, às 14h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, 
conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser 
encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a distância 
previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a seguinte Ordem do Dia: 
(i) a aprovação, ou não, para que as Cláusulas 7.2.1 e 9.3 do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão, respectivamente, sejam 
aditadas e passem a vigorar nos termos a seguir: “Recompra Facultativa. A Cedente poderá, a seu exclusivo critério e conveniência, 
recomprar a totalidade ou parte dos Créditos Imobiliários, da Cessionária, mediante requerimento formal nesse sentido, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos da data da efetiva recompra (“Recompra Facultativa”). Nessa hipótese: (a) a Cedente 
ficará obrigada a pagar à Cessionária, de forma definitiva, irrevogável e irretratável, de uma só vez: (i) o valor integral do saldo devedor 
dos CRI (atualizado monetariamente até a data de pagamento avençada, e com os juros incorridos até então), ou do saldo devedor do 
respectivo Crédito Imobiliário recomprado, conforme o caso, acrescido de multa compensatória correspondente a 2% (dois por cento) 
do referido saldo devedor (“Valor de Adiantamento dos CRI”); e (ii) adicionado de todas as Despesas e demais obrigações do Patrimônio 
Separado de responsabilidade da Cedente em aberto à época (o resultado da soma dos valores indicados nos itens (i) e (ii) acima é 
doravante denominado “Valor da Recompra Facultativa”); e (b) a Emissora ficará obrigada a informar à Cedente o Valor da Recompra 
Facultativa com antecedência de, no mínimo, 3 (três) dias corridos da data da efetiva recompra.” (ii) a autorização, ou não, para que o 
Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos 
necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. 
Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela 
Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do 
Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. A Assembleia 
instalar-se-á, em 2ª (segunda) convocação, com a presença de qualquer número de Titulares dos CRI, excluídos os Titulares dos CRI que 
eventualmente não possuírem direito de voto conforme previsto no Termo de Securitização. Documentos de Representação: A Assembleia 
será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço 
eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico agentefiduciario@vortx.com.br, 
preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: 
a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (i) 
último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (ii) documentos societários 
que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando 
fundo de investimento, (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme 
o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral 
de Titulares de CRI; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados 
nos itens (a) a (c) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar 
procuração com poderes específicos para sua representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos 
Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. 
Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@
fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de 
representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma eletrônica ), em formato PDF; e 
(ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso via plataforma eletrônica 
estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões 
operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste 
prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares de CRI que o fizerem até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites 
individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de 
participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). 
Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos termos 
da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na Assembleia com 
até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo 
e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail agentefiduciario@vortx.com.br 
ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia para que 
seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. 
A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do 
início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente 
com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por 
problemas de conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar ou por qualquer outra situação que não esteja sob o controle 
da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams 
com o equipamento do Titular de CRI). Voto a Distância: Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a 
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente 
Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de 
documento a ser adotado para o envio da instrução de voto a distância em sua página na rede mundial de computadores (www.fortesec.
com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada 
pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem 
certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser 
pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos 
poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização.

São Paulo, 15 de junho de 2021. Forte Securitizadora S.A.
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Planova Planejamento e Construções S.A. 
(Companhia Fechada) - CNPJ/ME nº 47.383.971/0001-21 - NIRE nº 35.300.322.614

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada ao 10º dia do mês de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede da Planova Planejamento e 
Construções S.A. (“Companhia”), situada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Campos Sales, nº 226, Sala 
83, Centro, CEP 06.401-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação diante da presença 
de sua única acionista, representante da totalidade do capital social, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do §4º, 
do art. 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei 6.404/76”). 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Presidente da 
Companhia, Sr. Sérgio Macedo Facchini, que convidou Danilo Luiz Iasi Moura para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Os acio-
nistas da Companhia se reuniram para apreciar, discutir e deliberar sobre a: (i) aprovação da 2ª (segunda) emissão de debên-

da Companhia, no valor de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para colocação privada, sem a intermediação de 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores 
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), por meio da “Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, 
para Colocação Privada, da Planova Planejamento e Construções S.A.” (“Escritura de Emissão de Debêntures”) a ser cele-
brada entre a Companhia, a True Securitizadora S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora pe-
rante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 
12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Securitizadora”), e, na quali-

Krasis Participações S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.120, Andar 4, Sala 42-A, Itaim Bibi, CEP 
04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.425.560/0001-04, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o 
NIRE 35300435443 (“Krasis Participações
Imobiliários da Securitizadora (“CRI”), os quais serão ofertados publicamente no mercado de capitais brasileiro, nos termos 
da Instrução da CVM nº 476 de 16 de janeiro de 2009; (ii) 

Obrigações Garanti-
das
Linhas de Transmissão” (“Contrato de Construção”), celebrado entre a Companhia e a Neoenergia Itabapoana Serviços de 
Transmissão de Energia S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade 
de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Sala J, Jardim Nova América, CEP 13053-024, 
inscrita no CNPJ/ME sob nº 28.439.049/0001-64 (“Neonergia”), em 09 de outubro de 2020, pelo qual a Neonergia contratou a 

de transmissão de energia LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD (“Projeto de Construção de Linha de Transmissão”), compreen-
dendo, mas não se limitando ao direito de receber todos e quaisquer valores que efetivamente sejam devidos e exigíveis e 
pendentes de pagamento pela Neoenergia à Companhia (“Créditos Cedidos Fiduciariamente”), nos termos e condições a 
serem previstos no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser
celebrado entre a Companhia e a Securitizadora (“Contrato de Cessão Fiduciária” e “Cessão Fiduciária”, respectivamente);
(iii) a autorização para a diretoria da Companhia e/ou seus procuradores celebrarem a Escritura de Emissão de Debêntures, 

-
ção da operação de CRI (“Documentos da Operação”) e contratarem os prestadores de serviços para a Emissão, incluindo a 
Securitizadora, o Agente Fiduciário, o Escriturador, o Banco Liquidante, o auditor independente, os sistemas de distribuição e 

-
rios; e (iv) 5. Deliberações: -
são das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, delibe-
raram e aprovaram o quanto segue: (i) A Emissão das Debêntures pela Companhia, nos termos do artigo 59 da Lei das So-
ciedades por Ações, mediante subscrição privada, de acordo com as condições e características a seguir descritas: (a) Nú-
mero de Séries: A Emissão será realizada em série única; (b) Número da Emissão: a Emissão constituirá a 2ª (segunda) 
emissão de Debêntures da Companhia; (c) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 20.000 (vinte mil) debêntures; (d)
Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor
Nominal Unitário”); (e) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 

Valor Total da Emissão”), observado a possibilidade de colocação 
parcial dos CRI no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (f) Data de Emissão: A data de emissão será 

Data de Emissão”); (g) Prazo da Emissão -
ses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme os termos 
previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures terão prazo de vencimento de 1.116 (mil, cento e dezesseis 
seis) dias a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 05 de julho de 2024 (“Data de Vencimento”); (h) Destina-
ção de Recursos: Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados diretamente pela Companhia ou através do 
CONSÓRCIO ÁGUAS LIMPAS, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. José Estima Filho, nº 16, 
Parque Santa Barbara, CEP 04.960-020, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 17.121.585/0001-09 (“ ”), para
(i) desenvolvimento de determinados projetos de urbanização e regularização fundiária das comunidades a serem indicados 
na Escritura de Emissão de Debêntures (“Projetos de Urbanização”); e (ii) o reembolso das despesas incorridas no desenvol-
vimento do projeto de urbanização e regularização fundiária da área denominada Jardim Tancredo, localizada no Lote 03, 
250, Jardim Tancredo/SP, que compreende, dentre outras, as matrículas nos 256.726, 420.090 e 420.091 todas do 11º Regis-

Projeto Jardim Tancredo”), nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramen-
to da distribuição da Emissão, a serem indicadas na Escritura de Emissão de Debêntures; (i) Espécie e Limite da Emissão:

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (j) Garantias: Em garantia das Obrigações Garanti-
das, será constituída (i) a Cessão Fiduciária, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) um fundo de despesas, cujos 
recursos poderão ser utilizados para o cumprimento de eventuais despesas em decorrência da manutenção do patrimônio 
separado dos CRI (“Fundo de Despesas”); (iii) um fundo de reserva, cujos recursos poderão ser utilizados para pagamento 
das Obrigações Garantidas, para pagamento de todos e quaisquer custos relacionados à eventual execução ou excussão de 
uma ou mais Garantias e/ou para fazer frente aos pagamentos das despesas do patrimônio separado dos CRI recorrentes e 
extraordinárias, desde que vencidas, não pagas e com valor superior ao comportado pelo respectivo Fundo de Despesas, em 
caso de inadimplemento (“Fundo de Reserva
Emissão de Debêntures (“Fiança”, quando denominada em conjunto com a Cessão Fiduciária, o Fundo de Despesas e o 
Fundo de Reserva, as “Garantias”); (k) Do Benefício de Ordem: Por meio da Fiança a Krasis Participações obriga-se, na 

irretratável, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e/ou faculdades de exoneração de qualquer natu-

e dos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015; (l) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário 
das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente 
mensalmente (“Atualização Monetária”) a partir da primeira data de integralização até a integral liquidação das Debêntures, 
pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

IPCA/IBGE”), calculado de forma pro rata temporis por dias úteis (base 252), sendo que o 
produto da Atualização Monetária das Debêntures será automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado
prevista na Escritura de Emissão de Debêntures; (m) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário Atua-

cinquenta e dois) Dias Úteis, sob o regime de capitalização composta, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por dias corridos, desde a primeira data de integralização das Debêntures ou da Data de Pagamento da Remunera-

Remuneração”), de
(n) Amortização do Principal -

teses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme os termos 
previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures serão amortizadas mensalmente, a partir do 7º (sétimo) mês 
(inclusive) contados da Data de Emissão, conforme datas e percentuais indicados no Anexo I da Escritura de Emissão de 
Debêntures; (o) Pagamento da Remuneração das Debêntures: 
resgate antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme os termos previstos na Escritura de Emissão de 

Data de Pagamento de Remunera-
ção”), conforme as datas de pagamento indicadas no Anexo I à Escritura de Emissão de Debêntures; (p) Encargos Morató-
rios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures nos termos da 
Escritura de Emissão de Debêntures, os débitos em atraso e não pagos pela Companhia, independentemente de qualquer 

-
riamente, tendo por base 21 (vinte e um) Dias Úteis ao mês, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamen-
to; (q) Forma e Conversibilidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e registradas no Livro de Registro 

-
ples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (r) Procedimento de Colocação: As debêntures serão objeto 

artigo 19 da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 20199, e Instrução CVM nº 
400, de 29 de dezembro de 2003; (s) Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas (i) pelo 
seu Valor Nominal Unitário, na primeira Data de Integralização; ou (ii) em caso de integralizações das Debêntures em Datas 
de Integralizações posteriores, pelo seu Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido de Remuneração, cal-
culada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização, até a data de sua efetiva integralização (“Preço de Integra-
lização”). As Debêntures tornar-se-ão subscritas pela Securitizadora mediante a assinatura do boletim de subscrição das 
debêntures (“Boletim de Subscrição
Subscrição, as Debêntures serão integralizadas, pela Securitizadora, à vista, em moeda corrente nacional, parcial ou total-
mente, nas datas e na medida em que os CRI forem integralizados (“Data(s) de Integralização”). O Preço de Integralização da 
totalidade das Debêntures será integralizado em moeda corrente nacional com os recursos oriundos da integralização/liqui-

deverá ser registrada no Livro de Registro de Debêntures Nominativas. A liberação dos recursos da integralização das Debên-

previstas na Escritura de Emissão de Debêntures (“Condições Precedentes”). (t) Local de Pagamento: Os pagamentos refe-
rentes às Debêntures serão efetuados diretamente pela Companhia em conta corrente de titularidade da Securitizadora, a ser 
indicada na Escritura de Emissão de Debêntures (“Conta do Patrimônio Separado”); (u) Resgate Antecipado: As Debêntures

centésimos por cento ao ano) do saldo devedor das Debêntures, multiplicado pela duration em anos, remanescente das De-
(v) Do Vencimento Antecipado: As Debêntures 

e todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão de Debêntures serão consideradas antecipadamente vencidas, 
tornando-se imediatamente exigível o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado ou do saldo do Valor Nominal Unitário 

pro rata temporis, desde a primeira data de inte-
gralização, ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo paga-

-
(w) De-

mais características: as demais características das Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão de Debên-
tures e serão negociadas pela Diretoria da Companhia. (ii) A autorização da Companhia para constituir a Cessão Fiduciária, a 
ser celebrada nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária; (iii) A autorização para a diretoria da Companhia e/ou seus pro-
curadores formalizarem os Documentos da Operação e contratarem os prestadores de serviços para a Emissão, incluindo a 
Securitizadora, o Agente Fiduciário, o Escriturador, o Banco Liquidante, o auditor independente, os sistemas de distribuição e 

e (iv) 6. Esclarecimentos: Foi autorizada a 
lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e acha-
da conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Sérgio Macedo Facchini – Presidente; Danilo Luiz Iasi Moura – Se-
cretário. Acionista: Krasis Participações S.A.

Sérgio Macedo Facchini - Presi-
dente. Danilo Luiz Iasi Moura - Secretário. Acionista: Krasis Participações S.A. - (Por seus Diretores Sérgio Macedo Fac-
chini e Danilo Luiz Iasi Moura). Visto do advogado: Carlos Eduardo Vieira Montenegro - OAB/SP n.º 209.701.

SR Collection Gestão 
Empresarial Ltda

CNPJ 31.548.762/0001-50 - NIRE 35.235.350.949
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, Hora, Local: 07.06.2021, às 11hs, por 
plataforma digital - Teams. Presença: Sócios, 
representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Danielle Robortella Sardas, Secretário: 
Jedilson Cavalcanti de Amorim. Deliberações 
Aprovadas: A redução proporcional do capital 
social, de R$ 3.000.000,00, totalmente subscrito e 
integralizado para R$ 10.000,00 confi gurando uma 
redução de R$ 2.990.000,00, e de 2.990.000 quotas, 
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto 
social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código 
Civil. Encerramento. Nada mais.  Sócios: Ailton 
Trevisan, Luiz Felipe Monteiro Arcuri Trevisan, Almir 
Rogério Gonçalves, Carlos Leslie Almiron Hazell, 
Danielle Robortella Sardas, Fábio Salsa Cavalcanti de 
Alburquerque, Key West Capital Holding Ltda, 
Maurício Trindade Vechieti - Eireli, Osman Lima, Tércio 
Pinto Yazbek, Jedilson Cavalcanti de Amorim.

Rio Missouri Empreendimentos 
e Participações Ltda

CNPJ/ME nº 06.789.400/0001-04, NIRE 35219320836
Edital de Convocação de

Reunião de Sócios - Semipresencial
A Srª Nicia Contreira Himelfarb, na qualidade de Direto-
ra da Sociedade, vem convocar os demais sócios para 
participar de Reunião de Sócios Semipresencial, no dia 
01.07.2021, às 10h00, em 1ª convocação, e às 11h00, em 
2ª convocação, que ocorrerá tanto presencialmente, na 
sede social, São Paulo/SP, na Rua Manuel da Nóbrega nº 
547, Apartamento 12, Paraíso, quanto por meio de plata-
forma digital, com o objetivo de deliberar acerca da exclu-
são por justa causa do sócio Sr. Ilan Tchernin Himelfarb, pe-
los motivos indicados no § 3º da Cláusula 9ª do Contrato 
Social e do artigo 1.085 do Código Civil e de acordo com 
o rito previsto no § 4º da mesma Cláusula 9ª do Contra-
to Social. Os dados de acesso  para participação remota 
da reunião serão fornecidos oportunamente e/ou poderão 
ser solicitados diretamente à Sra Nicia Contreira Himelfarb.

Efegê Participações S/A
CNPJ/MF n° 09.068.389/0001-81 - NIRE n° 35300349385

Companhia Fechada - Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Local/data/hora: Sede social em São Paulo/SP, no dia 30/04/2020, às 
11:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Nelson Abrão Grunebaum; Secretário: Eduardo 
Grunebaum. Deliberações: a) tomar contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras; b) deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício. Deliberou sobre a destinação 
do Prejuízo Liquido do exercício apurado em 31/12/2019 no valor de 
R$ 2.146.225,92 conforme segue: Transferir para a conta Prejuízos Acu-
mulados o valor total do Resultado, ou seja, o valor de R$ 2.146.225,92. 
Encerramento: Formalidades legais foram arquivadas e registradas na 
JUCESP nº 24.131/21-0 em 11/01/2021.

Mag Participações S/A
CNPJ/MF n° 07.116.770/0001-43 - NIRE n° 35300322584

Companhia Fechada - Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Local/data/hora: Sede social em São Paulo/SP, no dia 07/12/2020, 
às 10:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade 
do capital social. Mesa: Presidente: Mário Afonso Grunebaum; 
Secretário: André Grunebaum. Deliberações: a) tomar contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; b) deliberar sobre a destinação do Resultado do Exer-
cício; c) Aumento do Capital Social. Deliberou sobre a destinação 
do Lucro Liquido do exercício apurado em 31/12/2019 no valor de 
R$ 2.837.645,76 conforme segue: Constituir Reserva legal no valor 
de R$ 141.882,29, transferiu para a conta Dividendos à pagar o va-
lor de R$ 695.763,47, e o saldo de R$ 2.000.000,00 transferiu para 
aumento de capital. Encerramento: Formalidades legais foram ar-
quivadas e registradas na JUCESP nº 126.925/21-5 em 03/03/2021.

ADG Participações S/A
CNPJ/MF n° 09.068.301/0001-21 - NIRE n° 35300349377

Companhia Fechada - Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Local/data/hora: Na sede social em São Paulo/SP, no dia 30/04/2020, às 
11:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Mário Afonso Grunebaum; Secretário: André 
Grunebaum. Deliberações: a) tomar contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras; b) deliberar sobre 
a destinação do Resultado do Exercício. Deliberou sobre a destinação 
do Prejuízo Líquido do exercício apurado em 31/12/2019 no valor de 
R$ 2.146.279,85 conforme segue: Transferir para a conta Prejuízos Acu-
mulados o valor total do Resultado, ou seja, o valor de R$ 2.146.279,85. 
Encerramento: Formalidades legais foram arquivadas e registradas na 
JUCESP nº 24.004/21-2 em 11/01/2021.

NAG Participações S/A
CNPJ/MF n° 07.135.085/0001-64 - NIRE n° 35300322592

Companhia Fechada - Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Local/data/hora: Sede social em São Paulo/SP, no dia 07/12/2020, 
às 10:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade 
do capital social. Mesa: Presidente: Nelson Abrão Grunebaum; Se-
cretário: Eduardo Grunebaum. Deliberações: a) tomar contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi-
nanceiras; b) deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercí-
cio; c) Aumento do Capital Social. Deliberou sobre a destinação do 
Lucro Liquido do exercício apurado em 31/12/2019 no valor de R$ 
2.373.416,65 conforme segue: Constituir Reserva legal o valor de 
R$ 118.670,83, transferido para a conta Dividendos a pagar o va-
lor de R$ 254.745,82 e o saldo de R$ 2.000.000,00 transferido para 
aumento de capital. Encerramento: Formalidades legais foram ar-
quivadas e registradas na JUCESP nº 112.130/21-5 em 01/03/2021.

O.E.S. Participações S.A.
CNPJ 07.594.905/0001-86  NIRE 35300325427

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de abril de 2021, às 9h30, na Avenida Paulista, 1938, 17º andar, 
em São Paulo (SP). MESA: Paulo Setúbal Neto - Presidente; e Ricardo Egydio Setubal - Secretário. 
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social, tendo sido dispensada a 
convocação consoante Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. PRESENÇA LEGAL: administradores da 
Sociedade, conforme §1º do Artigo 134 da Lei 6.404/76. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras de 2020; (ii) deliberar  
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e ratificar as distribuições de juros sobre o 
capital próprio e dividendos; (iii) eleger os membros da Diretoria para o próximo mandato anual;  
e (iv) fixar a verba global e anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: os Acionistas deliberaram: 1. aprovar as Contas 
dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado  
em 31.12.2020, que foram publicadas em 07.04.2021 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” 
(página 3) e “Jornal O Dia SP” (página 7); 2. aprovar a destinação proposta para o lucro líquido do 
exercício de 2020, consignada nas demonstrações financeiras do referido exercício, ficando ratificada 
a distribuição de juros sobre o capital próprio declarados pela Diretoria em reunião de 30.12.2020, 
imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2020, assim como a distribuição de dividendos 
declarada pela Diretoria em reunião de 19.03.2021, em observância ao Artigo 199 da Lei 6.404/76; 
3. compor a Diretoria, para o mandato que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária de 2022, mediante reeleição para os cargos de: Diretor Presidente: 
PAULO SETÚBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF 638.097.888-72,  
domiciliado em São Paulo (SP), Rua Hungria, 888, 12º andar; e Diretores Gerentes: ALFREDO 
EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL, 
brasileiro, casado, médico, RG-SSP/SP 4.576.680-0, CPF 011.785.508-18, domiciliado em São 
Paulo (SP), na Rua Mato Grosso, 306, 2º andar, conjunto 209; MARIA ALICE SETUBAL, brasileira, 
divorciada, socióloga, RG-SSP/SP 4.565.033-0, CPF 570.405.408-00, domiciliada em São Paulo (SP), 
na Rua Jerônimo da Veiga, 164, 13º andar; OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, 
administrador, RG-SSP/SP 4.523.271-4, CPF 006.447.048-29, domiciliado em São Paulo (SP),  
na Rua Funchal, 263, Bloco I, 8º andar; RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, 
RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida 
Paulista, 1938, 5º andar; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP  
4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3500, 4º andar; 4. registrar que os eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas 
nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade; 
e 5. manter a verba global e anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria em até 
R$ 100.000,00, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que 
eventualmente vierem a ser concedidos. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social findo  
em 31.12.2020. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida 
e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Paulo Setúbal  
Neto - Presidente da Assembleia; Ricardo Egydio Setubal - Secretário da Assembleia; Acionistas:  
Alfredo Egydio Setubal; José Luiz Egydio Setubal, Maria Alice Setubal, Olavo Egydio Setubal Júnior, 
Paulo Setúbal Neto, Ricardo Egydio Setubal e Roberto Egydio Setubal. Certificamos ser a presente 
cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Alfredo Egydio 
Setubal - Diretor Gerente; Ricardo Egydio Setubal - Diretor Gerente e Secretário da Assembleia. 
JUCESP sob nº 252.804/21-1, em 27.05.2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Juntos Somos Mais Fidelização S.A.
CNPJ/ME nº 29.894.630/0001-39 - NIRE 35300534301

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 30 de março de 2021, às 09:30 horas, na sede da Juntos Somos Mais 
Fidelização S.A. (“Companhia”), na Rua Gomes de Carvalho, 1.666, 8º andar, Vila Olímpia, Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, 
também, nos termos do § 1º do artigo 134 da Lei das S.A., o representante da administração,  
Sr. Antonio Serrano Bezerra Junior, Diretor Presidente. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, e secretariados pelo Sr. Eros Roberto Jussiani Canedo.  
4. Publicações: Os acionistas presentes consideraram sanada a falta de publicação dos anúncios de 
“Aviso aos Acionistas”, conforme o disposto no § 4º do artigo 133 da Lei das S.A. O relatório de 
administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, devidamente auditadas por empresa terceira contratada para 
tal finalidade, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal “O DIA SP”, em 
25 de março de 2021. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, 
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: I - Tomada de 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, o balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras da Companhia (Anexo IV), referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; II - Deliberar a respeito da destinação do resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; III - Deliberar sobre a 
remuneração anual global dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 
2021; IV - Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; V - Tomar conhecimento acerca da renúncia 
apresentada por um dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e VI - Definir a nova 
composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-
se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023; e Em Assembleia Geral 
Extraordinária: I - Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia; e II - Deliberar sobre a alteração 
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento de capital, caso aprovado. 
6. Deliberações: Instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e após o exame e discussão 
das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, as acionistas deliberam, 
por unanimidade de votos e sem qualquer restrição ou ressalva, o que segue: Em Assembleia Geral 
Ordinária: I - Aprovar as contas da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos 
termos do Anexo IV à presente ata; II - Consignar a apuração de prejuízo no exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020, não havendo, portanto, dividendos a serem distribuídos; III - a) Determinar 
que não haverá remuneração global anual a ser paga aos membros do Conselho de Administração 
da Companhia para o exercício social de 2021; e b) Determinar que o valor máximo a ser pago a título 
de remuneração global anual aos Diretores da Companhia [sem a aplicação de encargos] será de até 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para o exercício social de 2021; IV - Aprovar a dispensa da 
instalação do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021; V - a) Conhecer a renúncia apresentada, 
nesta data, pelo Sr. Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, ao cargo de membro efetivo do Conselho 
de Administração da Companhia; b) Em substituição ao conselheiro renunciante, eleger o Sr. Juliano 
Junqueira de Andrade Prado, na qualidade de membro efetivo do Conselho de Administração, com 
mandato de 2 (dois) anos, a contar de 01/04/2021; c) Reeleger, na qualidade de membros efetivos do 
Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Cristiano Carvalho Brasil e Vivianne Cunha 
Valente, e na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, 
todos estes com mandato de 2 (dois) anos, a contar de 01/04/2021; e d) Consolidar, conforme a seguir, 
a composição do Conselho de Administração, a partir de 01/04/21: (i) Marcelo Strufaldi Castelli, 
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de identidade RG nº 117781046 SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 057.846.538-81, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 
nº 1996, 12º pavimento, conjunto 122, Bairro Vila Olímpia, CEP: 04547-006, São Paulo, São Paulo, 
para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cristiano Carvalho Brasil, brasileiro, 
casado, engenheiro da computação, portador da Cédula de Identidade RG n° 27.364.644 SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o n° 218.711.228-48, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 
1996, 12º pavimento, conjunto 122, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, São Paulo, São Paulo, para o cargo 
de Conselheiro; (iii) Vivianne Cunha Valente, brasileira, solteira, industriária, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 50.198.909-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 565.955.735-04, com endereço 
comercial na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, 
CEP 89203-900, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e (iv) Juliano 
Junqueira de Andrade Prado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade  
RG nº 63897227 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 025.997.337-82, com endereço comercial  
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, São Paulo,  
CEP: 05425-070, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. O Conselheiro ora 
eleito tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado 
em livro próprio, e declara expressamente que não está impedido de exercer a administração da 
Sociedade por lei especial, ou por condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: I - Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais  
R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para R$ 136.000.000,00 (cento e trinta e seis milhões 
de reais), sendo esse aumento no valor total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com a 
emissão de 6.000.000 (seis milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço 
de emissão de R$ 16,67 (dezesseis reais e sessenta e sete centavos) por ação, totalmente subscrito, 
neste ato, da seguinte forma: (i) 1.650.000 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil) ações, no valor 
total de R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais) são subscritas, neste ato, pela 
acionista Tigre S.A. Participações, a serem integralizadas nos termos do Boletim de Subscrição 
anexo à presente ata como Anexo I; e (ii) 1.650.000 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil) ações, 
no valor total de R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais) são subscritas, neste 
ato, pela acionista Gerdau Aços Longos S.A., a serem integralizadas nos termos do Boletim de 
Subscrição anexo à presente ata como Anexo II; e (iii) 2.700.000 (dois milhões e setecentos mil) ações, 
no valor total de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) são subscritas, neste ato, pela 
acionista Votorantim Cimentos S.A., a serem integralizadas nos termos do Boletim de Subscrição 
anexo à presente ata como Anexo III. II - Em decorrência da deliberação anterior, as acionistas 
aprovaram a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado, é de R$136.000.000,00 (cento e trinta e seis milhões de reais), dividido em 42.000.000 
(quarenta e dois milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” III - Os acionistas, 
de comum acordo, decidem dispensar a realização de uma avaliação extraordinária por terceiro 
independente em função do presente aumento de capital, nos moldes previstos no Acordo de Acionistas 
da Companhia, datado de 08/10/18, aprovando o Valuation apresentado nesta oportunidade pela 
administração, declarando, ainda, que o preço de emissão estabelecido para as ações que serão 
emitidas é justo e adequado. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata 
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 30 de março de 2021. (assinaturas) 
Presidente: Marcelo Strufaldi Castelli; Secretário: Eros Roberto Jussiani Canedo da Silva. 
Acionistas: Votorantim Cimentos S.A. (Osvaldo Ayres Filho e Marcelo Strufaldi Castelli), Tigre S.A. 
Participações (Otto Rudolf Becker von Sothen e Vivianne Cunha Valente) e Gerdau Aços Longos S.A. 
(Daniel Adriano Paulino e Gustavo Werneck da Cunha). São Paulo, 30 de março de 2021.  
Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcelo Strufaldi Castelli - Presidente;  
Eros Roberto Jussiani Canedo da Silva - Secretário. JUCESP nº 276.151/21-5 em 10/06/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Riverbed Tecnologia de Informação Ltda.
CNPJ/ME nº 08.052.024/0001-04 - NIRE 35.220.710.766

Distrato Social
Em 15/04/2021, Riverbed Technology B.V., CNPJ/ME 09.233.608/0001-30, e Riverbed Technology 
International, Inc., CNPJ/ME 09.233.608/0001-30, únicas sócias da Riverbed Tecnologia de 
Informação Ltda. (“Sociedade”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Arandu, 281, Térreo, Conjunto 02, Parte, Brooklin Paulista, CEP 04562-030, inscrita no CNPJ/ME sob 
nº 08.052.024/0001-04, NIRE 35.220.710.766, assinaram o Distrato Social da Sociedade declarando-a 
extinta e nomeando como liquidante, o Sr. David Dias de Sousa, brasileiro, casado, contador, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 52927239-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 031.588.617-04, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Arandu, 
281, Térreo, Conjunto 02, Brooklin Paulista, CEP 04562-030. O Distrato Social da Sociedade foi 
arquivado na JUCESP sob o nº 262.947/21-3 em sessão de 9/06/2021. 

Cooperativa Habitacional dos Moradores do Doce Vilas
CNPJ/ME nº 06.048.531/0001-30  –  NIRE 35400075783

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores associados da Cooperativa Habitacional dos Moradores do Doce 
Vilas (“Cooperativa”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da 
Cooperativa, localizada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3.172, Jardim 
Paulista, CEP 01402-901, em 29 de junho de 2021, em primeira convocação às 10 horas, com a presença 
de 2/3 dos Associados; em segunda convocação às 11 horas, com a presença da metade mais 1 (um) dos 
Associados; e em terceira convocação às 12 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados, a 

(a) (b) atribuição 
de novas funções ao cargo de Diretor Administrativo, com a respectiva alteração do artigo 53 do Estatuto 
Social, visando permitir a representação isolada da Cooperativa pelo Diretor Administrativo em determinadas 
situações; (c) eleição dos novos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e (d) consolidação do Estatuto 
Social. São Paulo, 16 de junho de 2021. Marcelo Simões Pato; Paula Cerquera Bonanno; Sergio Murilo 
de Araujo Freitas; Ivone Helena da Silva Valentim.

www.jornalodiasp.com.br
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“As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas
das Notas Explicativas, estão à disposição na sede da Companhia.”

Viajar Barato Viagens e Turismo S/A - CNPJ nº 97.535.686/0001-57 - NIRE 35.300.444.213
Demonstrações Financeiras - Encerradas em 31/12/2020

Ativo Saldo Anterior Saldo Atual
Ativo Circulante 6.549.718,98 7.495.986,61
Disponível 772.448,74 2.278.102,31
*Caixa Geral 1.705,35 192,24
*Banco Conta Movimento 515.336,61 364.407,49
*Aplicações de Liquidez Imediata 255.406,78 1.913.502,58
Créditos 4.462.675,37 3.909.658,82
*Duplicatas a Receber 4.462.675,37 3.909.658,82
Outros Créditos 1.314.594,87 1.301.869,06
*Títulos a Receber 993.720,92 993.720,92
*Adiantamentos a Terceiros 10.622,65 21.751,00
*Créditos a Funcionários 43.895,56 16.500,00
*Tributos a Compensar 207.356,34 210.897,74
*Empréstimos 58.999,40 58.999,40
Despesas do Exercício Seguinte - 6.356,42
*Despesas Pagas Antecipadamente - 6.356,42
Ativo Não Circulante 4.724,10 22.014,64
Realizável a Longo Prazo 4.724,10 22.014,64
*Depósitos Restituíves e Vr. 4.724,10 22.014,64
Investimentos 140.159,57 103.551,29
Imobilizado 97.231,74 62.962,38
*Imobilizado 219.486,49 187.433,30
*Depreciações Acumuladas - (122.254,75) (124.470,92)
Bens Intangíveis 42.927,83 40.588,91
*Intangível 51.233,14 51.233,14
*Amortizações Acumuladas - (8.305,31) (10.644,23)
Total do Ativo: 6.694.602,65 7.621.552,54

Passivo Saldo Anterior Saldo Atual
Passivo Circulante 3.130.684,86 4.674.558,13
Obrigações de Curto Prazo 3.130.684,86 4.674.558,13
*Compras e Serviços a Pagar 76.100,88 29.545,60
*Fornecedores 2.430.859,50 4.337.646,53
*Obrigações Trabalhistas 535.814,48 267.166,87
*Obrigações Fiscais e Sociais 84.110,24 40.199,13
*Outras Obrigações 3.799,76 -
Passivo Não Circulante 1.344.660,11 1.132.866,67
Exigível a Longo Prazo 1.344.660,11 1.132.866,67
*Empréstimos e Financiamentos - 79.487,42
*Parcelamento de Longo Prazo 1.344.660,11 1.053.379,25
Patrimônio Líquido 2.219.257,68 1.814.127,74
Capital Social 2.440.152,13 2.440.152,13
*Capital Social Subscrito 2.440.152,13 2.440.152,13
Reservas de Capital 1.020.227,85 1.020.227,85
*Reservas de Capital 1.020.227,85 1.020.227,85
Prejuízos Acumulados (1.241.122,30) (1.646.252,24)
*Prejuízos Acumulados (1.241.122,30) (1.646.252,24)
Total do Passivo: 6.694.602,65 7.621.552,54

Demonstração do Resultado do Exercício
Receitas 2020 2019
Receita Bruta de Prestação de Serviços 2.844.910,87 C 6.788.975,67 C
Deduções da Receita Bruta de Serviços 246.073,81 D 587.225,32 D
Despesa
Despesas com Pessoal 1.223.187,20 D 2.074.360,25 D
Despesas Gerais 742.195,55 D 1.043.845,93 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 976.788,02 D 1.528.206,56 D
Despesas Não Dedutíveis - 691.785,16 D
Despesas Tributárias 7.578,13 D 932.098,88 D
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas Financeiras 157.201,76 C 85.082,46 C
Despesas Financeiras 222.715,91 D 1.211.392,96 D
Outras Receitas 12.548,73 C 3.332,81 C
Despesas Não Operacionais 1.252,,68 D -
= Prejuízo 405.129,94 D 1.191.524,12 D

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados
Descrição 2020 - Valor
(+) Saldo Inicial do Exercício - Prejuízo 1.241.122,30
(+) Resultado Líquido do Exercício - Prejuízo 405.129,94
= Prejuízo acumulado - Prejuízo 1.646.252,24

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Realizado  Reserva
 Atualizado de Capital
 Capital Ágio na  Lucros
Título Subscrito Subscrição Acumulados Totais
Saldo 31/12/2019 2.440.152,13 1.020.227,85 (1.241.122,30) 2.219.257,68
Prejuízo Líquido
 do Exercício - - (405.129,94) (405.129,94)
Saldo em
 31/12/2020 2.440.152,13 1.020.227,85 (1.646.252,24) 1.814.127,74Consultur Contabilidade Ltda

José Bento Ramos - CT CRC 1SP118606/O-3
Administrador Luiz Fernando dos Santos Vieira - CPF: 065.184.558-02

“As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas
das Notas Explicativas, estão à disposição na sede da Companhia.”

Viajar Barato Viagens e Turismo S/A - CNPJ nº 97.535.686/0001-57 - NIRE 35.300.444.213
Demonstrações Financeiras - Encerradas em 31/12/2019

Balanço Patrimonial - Ativo Saldo Anterior Saldo Atual
Ativo Circulante 5.424.983,09 6.549.718,98
Disponível 315.855,06 772.448,74
*Caixa Geral 2.179,16 1.705,35
*Banco Conta Movimento 269.803,15 515.336,61
*Aplicações de Liquidez Imediata 43.872,75 255.406,78
Créditos 4.868.613,63 4.462.675,37
*Duplicatas a Receber 4.868.613,63 4.462.675,37
Outros Créditos 238.919,91 1.314.594,87
*Títulos a Receber 1.388,73 993.720,92
*Adiantamentos a Terceiros 22.253,39 10.622,65
*Créditos a Funcionários 20.764,02 43.895,56
*Tributos a Compensar 135.514,37 207.356,34
*Empréstimos 58.999,40 58.999,40
Despesas do Exercício Seguinte 1.594,49 -
*Despesas Pagas Antecipadamente 1.594,49 -
Ativo Não Circulante 161.736,58 4.724,10
Realizável a Longo Prazo 161.736,58 4.724,10
*Depósitos Restituíves e Vr. 161.736,58 4.724,10
Investimentos 137.331,76 140.159,57
Imobilizado 92.065,01 97.231,74
*Imobilizado 186.597,62 219.486,49
*Depreciações Acumuladas - (94.532,61) (122.254,75)
Bens Intangíveis 45.266,75 42.927,83
Intangível 51.233,14 51.233,14
Amortizações Acumuladas - (5.966,39) (8.305,31)
Total do Ativo: 5.724.051,43 6.694.602,65

Balanço Patrimonial - Passivo Saldo Anterior Saldo Atual
Passivo Circulante 2.515.209,44 3.130.684,86
Obrigações de Curto Prazo 2.515.209,44 3.130.684,86
*Compras e Serviços a Pagar 126.905,02 76.100,88
*Fornecedores 2.212.340,28 2.430.859,50
*Obrigações Trabalhistas 82.748,45 535.814,48
*Obrigações Fiscais e Sociais 91.503,53 84.110,24
*Outras Obrigações 1.712,16 3.799,76
Passivo não Circulante 848.060,19 1.344.660,11
Exigível a Longo Prazo 848.060,19 1.344.660,11
*Parcelamento de Longo Prazo 848.060,19 1.344.660,11
Patrimônio Líquido 2.360.781,80 2.219.257,68
Capital Social 2.410.379,98 2.440.152,13
*Capital Social Subscrito 2.410.379,98 2.440.152,13
Reservas de Capital 0,00 1.020.227,85
*Reservas de Capital 0,00 1.020.227,85
Prejuízos Acumulados (49.598,18) (1.241.122,30)
*Prejuízos Acumulados (49.598,18) (1.241.122,30)
Total do Passivo: 5.724.051,43 6.694.602,65

Demonstração do Resultado do Exercício
Receitas 2019 2018
Receita Bruta de Prestação de Serviços 6.788.975,67 C 6.630.028,00 C
Deduções da Receita Bruta de Serviços 587.225,32 D 573.483,40 D
Despesa
Despesas com Pessoal 2.074.360,25 D 1.815.713,00 D
Despesas Gerais 1.043.845,93 D 1.528.549,49 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 1.528.206,56 D 1.468.442,09 D
Despesas Não Dedutíveis 691.785,16 D 114.040,57 D
Despesas Tributárias 932.098,88 D 588.810,87 D
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas Financeiras 85.082,46 C 132.116,90 C
Despesas Financeiras 1.211.392,96 D 710.287,27 D
Outras Receitas 3.332,81 C 596,01 C
Provisão para Contribuição sobre Lucro - 4.879,65 D
Provisão do Imposto de Renda PJ - 8.132,75 D
= Prejuízo 1.191.524,12 D 49.598,18 D

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados
Descrição 2019 - Valor
(+) Saldo Inicial do Exercício - Prejuízo 49.598,18
(+) Resultado Líquido do Exercício - Prejuízo 1.191.524,12
= Prejuízo acumulado - Prejuízo 1.241.122,30

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Realizado  Reserva
 Atualizado de Capital
 Capital Ágio na  Lucros
Título Subscrito Subscrição Acumulados Totais
Saldo em 31/12/2018 2.410.379,98 - (49.598,18) 2.360.781,80
Aumento de Capital
 23/10/2019 29.772,15 1.020.227,85 - 1.050.000,00
Prejuízo Líquido
 do Exercício - - (1.191.524,12) (1.191.524,12)
Saldo em 31/12/2019 2.440.152,13 1.020.227,85 (1.241.122,30) 2.219.257,68

Consultur Contabilidade Ltda
José Bento Ramos - CT CRC: 1SP118606/O-3

Administrador Luiz Fernando dos Santos Vieira - CPF: 065.184.558-02

Demonstrações Financeiras Findas em 2019 e 2020
Balanço Patrimonial

Ativo 31.12.2019 31.12.2020
Ativo Circulante
Caixa ou Equivalente Caixa 3.819,69 45.715,27
Impostos e Contribuições
IRRF à Recuperar - 5.687,74
Não Circulante
Imobilizado 10.518.844,10 10.518.844,10
Total do Ativo 10.522.663,79 10.570.247,11
Passivo 31.12.2019 31.12.2020
Passivo Circulante
Obrigações Tributárias 21.217,50 10.325,67
Patrimônio Líquido
Capital Subscrito 10.213.470,00 10.213.470,00
Lucros/Prejuízos Acumulados 287.976,29 346.451,44
Total do Passivo 10.522.663,79 10.570.247,11

Demonstração do Resultado do Exercício
Receitas 31.12.2019 31.12.2020
Receitas Operacionais 863.958,37 621.316,61
Reembolsos e Recuperação de Despesas 75.000,00 -
Juros Ativos - 57,31
Despesas
Despesas Operacionais (75.000,00) -
Administrativa - (7.880,40)
Comerciais - (3.619,15)
Tributárias (102.346,13) (72.372,22)
Financeiras (729,00) (1.027,00)
Lucros/Prejuízos do Exercício 760.883,24 536.475,15

Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados
Descrição 31.12.2019 31.12.2020
(-/+) Saldo Inicial do Exercício 406,95 (287.976,29)
(+) Resultado do Exercício (760.883,24) (536.475,15)
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos 472.500,00 478.000,00
(=) Lucros/Prejuízos Acumulados (287.976,29) (346.451,44)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Modo Direto 31.12.2019 31.12.2020
Fluxo de Caixa Originado de: Atividades Operacionais
Valores recebidos de clientes - 621.373,92
Valores pagos a fornecedores e empregados - (3.869,00)
Caixa Gerado pelas Operações: Tributos Pagos (80.315,65) (83.264,05)
Fluxo de Caixa antes de Itens Extraordinários
Outros recebimentos/pagamentos líquidos 862.416,39 (14.345,29)
Caixa Líquido Proveniente 
 Atividades Operacionais 782.100,74 519.895,58
Atividades de Investimentos:
Caixa Líquido Utilizado Atividade Investimentos
Atividades de Financiamentos: Integralização de Capital - -
Pagamento de Lucros e Dividendos (472.500,00) (478.000,00)
Pagamento de Empréstimos de Debêntures (306.374,10) -
Caixa Líquido Gerado 
 Atividade Financiamentos (778.874,10) (478.000,00)
Aumento nas Disponibilidades 3.226,64 41.895,58
Disponibilidades - Início do Período 593,05 3.819,69
Disponibilidades - Final do Período 3.819,69 45.715,27
Resultado do Período: 760.883,24 536.475,15
Ajustes conciliar resultado valor disponibilidades geradas (Aplicadas)
Variação nos ativos e passivos
Aumento em Contas a Receber - (5.687,74)
Aumento das despesas antecipadas 21.217,50 (16.579,57)
Aumento/Redução Fornecedores e contas a pagar 2.737,50 (1.325,41)
Aumento/Redução IR e CS 18.480,00 (9.566,42)
Disponibilidade líquida gerada 
 atividades operacionais 782.100,74 519.895,58

Monica Andres Garcia Morejon - Diretora Presidente
Oswaldo Caciello - Técnico em contabilidade - TC CRC: 1SP059147/O-5

as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária, normas do Con-
selho Federal de Contabilidade e do (CPC) Comitê de Pronunciamento Con-
tábil, quando aplicáveis. 3. Descrições das Principais Práticas Con-
tábeis: Apuração do Resultado: As receitas e Custos/despesas foram re-
gistrados pelo regime de caixa. Do resultado do Exercício: Em 31/12/2020, 
foi apurado um Lucro no valor de R$ 536.475,15. Durante o exercício, foi 
distribuído como Lucros montante equivalente a R$ 478.000,00 e o saldo 
remanescente transferido para a conta Lucros Acumulados.

DRIELLE Participações S/A - CNPJ nº 31.263.629/0001-58

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: Drielle Participações 
S/A. - A sociedade iniciou suas atividades em 02.07.2018 tem como obje-
tivo social outras sociedades de participação, exceto holdings. Seu capital 
social em 2018 era de R$ 1.000,00, mas em 31/01/2019 houve aumento de 
capital com a inclusão de dois imóveis como segue: Terreno situado na 
Rua Barão de Cotegipe, matrícula nº 232.387 e registro em São Paulo nº 
087.093.0027-9 no valor de R$ 7.826.040,00; Prédio e terreno situado na 
Rua Barão de Cotegipe, 75 matrícula nº 120.994 e registro em São Paulo nº 
087.093.0028-7 no valor de R$ 2.386.430,00. Capital totalmente integrali-
zado em Ações Ordinárias no valor de R$ 1.000,00. 2. Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
fi nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 

Data, hora e local: 21/04/2021, às 9h, na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP. Presença: Totalidade dos 
acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 
e alterações posteriores. Mesa: Yoshiaki Fujimori - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. Ordem do dia:  
(1) Extinção do Conselho de Administração; (2) Mudanças no formato de representação e outorga de procurações da Companhia;  
(3) Reforma e Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: Após análise e discussão das matérias suso apontadas, aprovaram os 
presentes por unanimidade: (1) 
holding da Companhia. Com isso, são destituídos, a partir da presente data, os conselheiros: Marianne Maingue Antunes, Ronaldo da Silva 
Ferreira e Yoshiaki Fujimori. (2) mudança no modo de representação e de outorga de procurações da Companhia. Isto posto, observada, 
quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia, a Companhia obriga-se, somente: a) por dois diretores; b) por um diretor em conjunto 
com um procurador; e c) por um ou mais procuradores, cujos poderes serão outorgados, exclusivamente, por dois diretores, em conjunto. (3) 
a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para considerar os devidos ajustes, aqui elencados, e últimas alterações parciais, 
ocorridas ao longo dos últimos anos, que vigorará a partir desta data, conforme anexo i da presente. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada 
e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, (a) Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos 
- Secretário; (aa) p/ Nova Participações S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento 

21/04/2021. Yoshiaki Fujimori - Presidente; Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. JUCESP nº 243.489/21-3 em 25/05/2021 - Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. é 
uma sociedade anônima de capital fechado, regida por este Estatuto Social e pela Lei 6.404/76 (“LSA”), conforme alterada e demais 
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede social e foro na Cidade de Barueri/SP,  na Alameda Araguaia, 
3571, Térreo e 1º andar, Alphaville Industrial, CEP 06.455-000 e os seguintes escritórios com capital destacado de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais): a) Rodovia SC 404, 440, Bloco B, 6º e 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-050; b) SHN, Quadra 1, Conjunto A, Bloco 
F, Sala 202, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70701-060; c) Avenida Marechal Câmara, 160, Conjunto 1610, 16º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 20020-080; d) Rua Professor Lauro Sanches, 48, Jardim Paulistano, Sorocaba/SP, CEP: 18040-431; e) Avenida Castelo Branco, 183,  
3º e 4º andares do Edifício Celso Haddad, Cachoeirinha, Manaus/AM, CEP: 69065-010; f) Rua Ewerton Visco, 290, Sala 516, Salvador/BA, 
CEP: 41820-022; g) Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 872, Bairro Rebouças, Curitiba/PR, CEP: 80215-160; h) Rua 05, 06, Quadra D, 
Maracanã, São Luís/MA, CEP: 65091-574; i) Edifício BBVA, Piso 12-01, Avenida Balboa, Panamá; j) Calle Tucumán 1, Piso 4º, Buenos Aires, 
Argentina; k) l) Avenida Republica del Salvador N35-126 y Suecia, 

m)   
§ Único. 
representação em qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: a) a prestação de serviços 
de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de 

supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e 

de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação 
em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; b) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo 
equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação; c) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de 
recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades 
mercantis de compra, venda, importação e exportação; e d) atuação no projeto, suprimentos, construção e montagem, em regime de 
empreitada integral, de empreendimentos nas áreas de energia, indústrias, transportes de cargas de passageiros, inclusive terminais, 

 Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Ações. Artigo 
5º. O capital social da Companhia é de R$ 624.704.205,34 (seiscentos e vinte e quatro milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e cinco 
reais e trinta e quatro centavos), divididos em 113.419.508 (cento e treze milhões, quatrocentas e dezenove mil, quinhentas e oito) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º. Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais 
de acionistas. Artigo 7º. As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada 
unidade. Capítulo III - Dos Órgãos da Companhia. Seção I - Disposições Gerais. Artigo 8º. São órgãos da Companhia, sendo os dois 
primeiros de caráter permanente: a) Assembleia Geral; b) Diretoria; e c) Conselho Fiscal. Seção II - Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 
9º. Órgão supremo de deliberação da Companhia cujas decisões obrigam a todos os acionistas, ainda que ausentes. Artigo 10. Compete à 
Assembleia Geral: a)
apresentadas; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital 
próprio dos acionistas; c) indicar e destituir os membros da diretoria; d)
remuneração, podendo também o destituir e realizar o julgamento de suas contas; e) escolher a instituição responsável pela preparação de 
laudo de avaliação das ações da Companhia; f) aprovar a escolha e destituição dos auditores independentes da Companhia; g) aprovar a 

h) autorizar a aquisição e alienação 
de bens do ativo permanente e de participações societárias; i) deliberar sobre a redução do capital social; j) deliberar sobre a transformação, 
fusão, incorporação e cisão da Companhia; k) autorizar os administradores da Companhia a apresentar pedido de recuperação judicial ou de 

l) aprovar investimentos em ativos ou concessões; m) aprovar a celebração de atos, contratos, operações com constituição de ônus 
reais, obtenção e/ou prestação de empréstimos e garantias, de valor igual ou superior à 1.000.000,00 (um milhão de reais). Artigo 11.  

e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. §1º. A Assembleia Geral se instalará conforme previsão legal.  
§2º. Os trabalhos da Assembleia Geral serão presididos por um dos acionistas, que indicará outro presente para atuar como secretário de 
mesa. Artigo 12. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja 

condôminos. § Único. Na hipótese de representação, para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na Companhia com 

regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social. Artigo 13. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, 
constantes dos respectivos editais de convocação. Artigo 14. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em 
lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, sendo objeto de assentamento em ata, cujo extrato deverá ser arquivado no registro de 
comércio, quando produzir efeitos perante terceiros. Seção III - Diretoria. Artigo 15. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 

§ Único. O processo de eleição e investidura dos 
membros da Diretoria deve atender aos requisitos mínimos previstos em lei e observar os procedimentos indicados na política de governança 
corporativa da Companhia. Artigo 16. Compete à Diretoria cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral, bem 

Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.
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como, praticar todos os atos de representação da Companhia, podendo para tanto: a) representar a Companhia ativa e passivamente em
juízo; b) convocar a Assembleia Geral quando julgar necessário; c) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de
classe, repartições e órgãos públicos em geral, inclusive suas autarquias; d) Submeter previamente à Assembleia Geral: atos, contratos,
operações com constituição de ônus reais, obtenção e/ou prestação de empréstimos e garantias, cujo valor seja igual ou superior à
1.000.000,00 (um milhão de reais); e) fazer cumprir os dispositivos do Código de Ética e Conduta da Companhia, sempre observando as leis
e as boas práticas de governança corporativa; f) Submeter previamente à Assembleia Geral, propostas comerciais de valor superior a
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), cujos objetos sejam da área de construção. §1º. Ao Diretor Presidente cabe acompanhar e
supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia, bem como, convocar reuniões do órgão. §2º. Aos demais, cabe a execução do
objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e coordenar as atividades das unidades que estiverem sob sua
responsabilidade, bem como, a execução de demais tarefas que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral. Artigo 17. A Diretoria reunir-

ordem do dia. §1º. As reuniões da Diretoria somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros. §2º. Fica facultada aos
diretores a participação em reunião por qualquer meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade de votos,

§3º. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente e poderão contar com
a presença de colaboradores da Companhia, desde que convocados previamente, para apresentar informações relacionadas às matérias da
ordem do dia. §4º. A documentação necessária à apreciação das matérias constantes da ordem do dia, deverá ser entregue, a cada um dos

Artigo 18. As deliberações da Diretoria
serão tomadas por maioria absoluta de votos de todos os presentes, sendo objeto de assentamento em ata, cujo extrato deverá ser arquivado
no registro de comércio, quando produzir efeitos perante terceiros. § Único. Em caso de empate, o Diretor Presidente deverá exercer o voto
de qualidade. Artigo 19. Ocorrendo vacância, o substituto será eleito pela Assembleia Geral, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, para

Artigo 20. A Diretoria poderá adotar regimento
interno próprio que disponha a respeito: a) do escopo de atuação e objetivos; b) do funcionamento; e c) das reuniões, convocações, agendas,
atas e documentação. Artigo 21. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia, nos termos do Artigo 10, a Companhia
obriga-se: a) por dois diretores em conjunto; b) um dos diretores em conjunto com um procurador; e c) por um ou mais procuradores
constituídos no âmbito e nos termos do artigo abaixo apontado. Artigo 22. As procurações da Companhia serão outorgadas, exclusivamente,
por 02 (dois) de seus diretores. Salvo as procurações ad judicia

Seção IV - Conselho Fiscal. Artigo 23. A Companhia terá um

número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. §1º. O Conselho Fiscal somente será instalado a
pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no §2º do artigo 161 da LSA, quando se procederá à eleição de seus membros,
que exercerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se
renovado o pedido de instalação. Artigo 24. Competem ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as atribuições que lhe confere a

 
§ Único. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Capítulo IV -
Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 25. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 

exigidas pela legislação vigente. §1º. É facultado aos acionistas e a seu critério, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser
declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. §2º.  
elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo International Financial Reporting Standards (“IFRS”).
§3º
internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 26. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão
destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na
constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) uma parcela, por proposta dos administradores

c) a parcela correspondente a, no
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no artigo 202
II e III da LSA, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório
ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a
realizar, à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, §1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão
realizados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/

 
§2º. A destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “d” do artigo acima e
a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do art. 196 da LSA não poderão ser aprovadas, em cada exercício social,
em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. §3º. A Companhia poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação da
Assembleia Geral, juros remuneratórios sobre o capital próprio nos termos da legislação pertinente. Capítulo V - Do Juízo Arbitral. 
Artigo 27. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros dos demais órgãos societários obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,

§ Único. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e
qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado
por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser administrada 
pela Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de
Arbitragem. Capítulo VI - Da Liquidação da Companhia. Artigo 28. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei.
Capítulo VII - Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 29. Obedecido ao disposto no art. 45 da LSA, o valor do reembolso a ser pago
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 30. s
contratos com partes relacionadas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da

solicitados. § Único. Além dos documentos citados no caput deste artigo, a Companhia observará os eventuais acordos de acionistas
arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa, acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário,
que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado em acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia, aceitar e

mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. Artigo 31. Não é permitido aos acionistas,

Artigo 32. 
negócios estranhos aos interesses sociais.

Krasis Participações S.A.
CNPJ/ME 11.425.560/0001-04 - NIRE 35.300.435.443

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada ao 10º dia do mês de junho de 2021, às 09:00 horas, na sede da Krasis Participações S.A. 
(“Companhia”), situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.120, Andar 4, Sala 
42-A, Itaim Bibi, CEP 04.534-004. 2. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação diante da pre-
sença de todos os acionistas, representantes da totalidade do capital social, nos termos do Estatuto Social da Companhia e 
do §4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei 6.404/76”). 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Presidente 
da Companhia, Sr. Sérgio Macedo Facchini, que convidou Danilo Luiz Iasi Moura para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Os 

Planova Planejamento E Constru-
ções S.A. ”), com 
sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Campos Sales, nº 226, Sala 83, Centro, CEP 06.401-000, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 47.383.971/0001-21, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35300322614 
(“Emissora”), no âmbito da 2 -

-
ários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores (“Emissão” e “Debêntures”. e “Fiança”, respectivamente), por meio 
da “Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Planova Planejamento e Cons-
truções S.A.” (“Escritura de Emissão de Debêntures”) a ser celebrada entre a Emissora, a Companhia e a True Securitizado-
ra S.A.

no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Securitizadora
Recebíveis Imobiliários da Securitizadora, os quais serão ofertados publicamente no mercado de capitais brasileiro, nos ter-

CRI” e “ ”, respectivamente); (ii) delegação 
de poderes e autorização expressa para que a diretoria da Companhia assine quaisquer documentos, pratique todos os atos 
e tome todas as providências necessárias à consecução da Emissão das Debêntures, em especial a assinatura da Escritura 
de Emissão de Debêntures; e (iii) 5. Delibe-
rações: -

(i) Aprovar a outorga da Fiança, pela Companhia, em garantia das 

(a) Número de Séries (b) Número da Emissão: a 
Emissão constituirá a 2ª (segunda) emissão de Debêntures da Emissora; (c) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 
20.000 (vinte mil) debêntures; (d) Valor Nominal Unitário
reais), na Data de Emissão (“ ”); (e) Valor Total da Emissão

”), observado 
(f) Data de Emissão: 

Data de Emissão”); (g) Prazo da Emissão: 

conforme os termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures terão prazo de vencimento de 1.116 
(mil, cento e dezesseis seis) dias a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 05 de julho de 2024 (“Data de 

”); (h) Destinação de Recursos: Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados diretamente pela 
Emissora ou através do Consórcio Águas Limpas, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. José 
Estima Filho, nº 16, Parque Santa Barbara, CEP 04.960-020, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 17.121.585/0001-09 (“
Águas Limpas”), para (i) desenvolvimento de determinados projetos de urbanização e regularização fundiária das comunida-
des a serem indicados na Escritura de Emissão de Debêntures (“Projetos de Urbanização”); e (ii) o reembolso das despesas 
incorridas no desenvolvimento do projeto de urbanização e regularização fundiária da área denominada Jardim Tancredo, 

os 256.726, 420.090 e 
”), nos 24 (vinte e quatro) meses ante-

riores à data de encerramento da distribuição da Emissão, a serem indicadas na Escritura de Emissão de Debêntures; (i) 
Espécie e Limite da Emissão
termos do artigo 58, caput, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“ ”); (j) Garantias: Em 

-
Contrato de Constru-

ção”), celebrado entre a Emissora e a Neoenergia Itabapoana Serviços de Transmissão De Energia S.A., sociedade por 

Antenor de Souza, nº 321, Sala J, Jardim Nova América, CEP 13053-024, inscrita no CNPJ/ME sob nº 28.439.049/0001-64 
(“Neonergia”), em 09 de outubro de 2020, pelo qual a Neonergia contratou a Emissora para a prestação de serviços de 

Mutum – Campos 2 CD (“ ”), compreendendo, mas não se limitando ao direito 
de receber todos e quaisquer valores que efetivamente sejam devidos e exigíveis e pendentes de pagamento pela Neoenergia 
à Emissora (“Créditos Cedidos Fiduciariamente “Instrumento Particular de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e a Securitizado-
ra (“Contrato de Cessão Fiduciária” e “Cessão Fiduciária”, respectivamente); (ii) um fundo de despesas, cujos recursos pode-
rão ser utilizados para o cumprimento de eventuais despesas em decorrência da manutenção do patrimônio separado dos 
CRI (“Fundo de Despesas

CRI, desde que vencidas, não pagas e com valor superior ao comportado pelo respectivo Fundo de Despesas, em caso de 
inadimplemento (“Fundo de Reserva”); e a (iv) Fiança, a ser constituída no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures 
(quando denominadas em conjunto, as “ ”); (k) Do Benefício de Ordem: Por meio da Fiança a Companhia obriga-se, 

e irretratável, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e/ou faculdades de exoneração de qualquer na-

Civil, e dos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015; (l) Atualização Monetária:
-

mente mensalmente (“Atualização Monetária”) a partir da primeira data de integralização até a integral liquidação das Debên-
tures, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasi-

”), calculado de forma pro rata temporis

”), de acordo com a 
(m) Remuneração das Debêntures -

-
zentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sob o regime de capitalização composta, calculados de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis por dias corridos, desde a primeira data de integralização das Debêntures ou da Data de Pagamento da 

Remu-
neração (n) Amortização do Principal: Ressal-

-
me os termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures serão amortizadas mensalmente, a partir do 
7º (sétimo) mês (inclusive) contados da Data de Emissão, conforme datas e percentuais indicados no Anexo I da Escritura de 
Emissão de Debêntures; (o) Pagamento da Remuneração das Debêntures: -

Data de Pagamento de 
Remuneração”), conforme as datas de pagamento indicadas no Anexo I à Escritura de Emissão de Debêntures; (p) Encargos 
Moratórios: 
termos da Escritura de Emissão de Debêntures, os débitos em atraso e não pagos pela Emissora, independentemente de 

-
lados diariamente, tendo por base 21 (vinte e um) Dias Úteis ao mês, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento; (q) Forma e Conversibilidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e registradas no Livro de 

(r) Procedimento de Colocação: As debêntures serão objeto 

400, de 29 de dezembro de 2003; (s) Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas (i) pelo 

-
culada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização, até a data de sua efetiva integralização (“Preço de Integra-
lização”). As Debêntures tornar-se-ão subscritas pela Securitizadora mediante a assinatura do boletim de subscrição das 
debêntures (“Boletim de Subscrição
Subscrição, as Debêntures serão integralizadas, pela Securitizadora, à vista, em moeda corrente nacional, parcial ou total-
mente, nas datas e na medida em que os CRI forem integralizados (“Data(s) de Integralização”). O Preço de Integralização da 
totalidade das Debêntures será integralizado em moeda corrente nacional com os recursos oriundos da integralização/liqui-

deverá ser registrada no Livro de Registro de Debêntures Nominativas. A liberação dos recursos da integralização das De-

previstas na Escritura de Emissão de Debêntures (“ ”). (t) Local de Pagamento: Os pagamentos refe-
rentes às Debêntures serão efetuados diretamente pela Emissora em conta corrente de titularidade da Securitizadora, a ser 
indicada na Escritura de Emissão de Debêntures (“Conta do Patrimônio Separado”); (u) Resgate Antecipado: As Debêntures 

centésimos por cento ao ano) do saldo devedor das Debêntures, multiplicado pela duration em anos, remanescente das De-
(v) Do Vencimento Antecipado: As Debêntu-

pro rata temporis, desde a primeira data de in-
tegralização, ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo 

(w) 
Demais características: as demais características das Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão de 
Debêntures e serão negociadas pela Diretoria da Emissora. (ii) Autorizar os Diretores da Companhia a, observadas as dispo-

especial a celebração da Escritura de Emissão de Debêntures, bem como eventuais aditamentos; e (iii) 
6. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma 

sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. Assinaturas: Mesa: Sérgio Macedo Facchini – Presidente; Danilo Luiz Iasi Moura – Secretário. Acionistas: VALHA-
LA Participações S.A. (CNPJ/ME nº 35.786.758/0001-81), RIMAFA Participações S.A. (CNPJ/ME nº 36.094.424/0001-00), 
BVIANNA Participações S.A. (CNPJ/ME nº 35.807.472/0001-35), AV2M Participações Ltda. (CNPJ/ME nº 13.309.516/0001-

Sérgio Macedo Facchini - Presidente, Danilo Luiz Iasi Moura - Secretário. Acionistas: VALHALA 
Participações S.A. - (representada pelo Diretor Presidente, Sérgio Macedo Facchini); Rimafa Participações S.A. - (repre-
sentada pelo Diretor Presidente, Ricardo Macedo Facchini); BVIANNA Participações S.A. - (representada pelo Diretor Pre-

AV2M Participações S.A. - 
Machado Moura). : Carlos Eduardo Vieira Montenegro - OAB/SP n.º 209.701.

INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE EM TESTE DE SOFTWARE – IBQTS
CNPJ/ME nº 09.417.950/0001-90 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os associados, em dia com a tesouraria, do Instituto Bra sileiro de Qualidade em Teste de 
Software - IBQTS (“Instituto”) para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 10h00 
do dia 02/07/2021, na sede social localizada na Al. Mamoré, 535, 7º andar, Cj. 710, Alphaville, Barueri/SP, CEP 
06454-910, a fim de, nos termos das Cláusulas 27, 33 e 43 do Estatuto Social da Associação, deliberar acerca 
da eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Presidente, Tesouraria e Conselho Fiscal do Instituto. Barueri/
SP, 17/06/2021.Instituto Brasileiro de Qualidade em Teste de Software - IBQTS - Ronaldo Almeida.

REC UCP Nações Unidas Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 14.966.564/0001-98

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado

Ativo 2020 2019
Circulante 2.151 1.204
Caixa e equivalentes de caixa 998 880
Contas a receber 370 324
Créditos diversos 11 –
Tributos a Recuperar 5 –
Valores a receber de partes relacionadas 767 –
Não circulante 33.400 33.056
Imobilizado 211 –
Propriedade para investimentos 33.189 33.056
Total do ativo 35.551 34.260
Passivo 2020 2019
Circulante 1.503 346
Fornecedores 29 152
Valores a pagar para partes relacionadas 136 –
Obrigações tributárias 164 194
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 116 –
Adiantamento de clientes 48 –
Dividendos a pagar 1.009 –
Não circulante 41 41
Impostos diferidos 41 41
Patrimônio líquido 34.008 33.873
Capital social 26.459 25.209
Reserva Legal 253 118
Reserva de Lucros 7.296 7.296
Adiantamentos para futuro aumento de capital (PNC) – 1.250
Total do passivo e patrimônio líquido 35.551 34.260

2020 2019
Receita operacional líquida 4.856 4.551
Custo de Operação (639) (623)
Custos com ocupação (334) (315)
Custo com depreciação e amortização (305) (308)
Lucro bruto 4.217 3.928
Despesas operacionais: Despesa com pessoal (357) –
Despesas gerais e administrativas (225) (1.035)
Depreciação e amortização (2) –
Despesas tributárias (47) (25)
Despesas comerciais (16)
Outras despesas (260) –
Lucro operacional antes do resultado financeiro 3.310 2.868
Resultado financeiro líquido (88) (2)
Receitas financeiras 9 1
Despesas financeiras (97) (3)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 3.222 2.866
Impostos IRPJ e CSLL diferidos – (29)
Impostos IRPJ e CSLL (525) (470)
Lucro dos exercícios 2.697 2.367

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019

Lucro antes do IRPJ e da contribuição social 3.222 2.866
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Depreciação e amortização 307 308
Pis e Cofins diferido – 12
Provisão para participação nos Lucros 116 –
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação 
duvidosa 230 –

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (276) (324)
Créditos Diversos (11) –
Valores a receber de partes relacionadas (767) –
Tributos a Recuperar (5) –
Fornecedores (123) 74
Valores a pagar para partes relacionadas 136 –
Obrigações tributárias (555) (412)
Adiantamento de clientes 48 –
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 2.322 2.524
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado (217) –
Adições de propriedade para investimento (434) (946)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (651) (946)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital – 1.250
Distribuição de dividendos (1.553) (2.624)

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar
Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à 

disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

2020 2019
Lucro dos exercícios 2.697 2.367
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes dos exercícios 2.697 2.367

Reserva
Capital 
social

Reserva
Legal

Reserva
de Lucros

Lucro 
acumulados

Adiantamento para futuro
aumento de capital

Patrimônio
líquido

Saldos em 31/12/2018 25.209 – 7.671 – – 32.880
Adiantamentos para futuro aumento de capital – – – – 1.250 1.250
Lucro líquido do exercício – – – 2.367 – 2.367
Reserva legal – 118 – (118) – –
Dividendos Minímos Obrigatórios – – (375) (2.249) – (2.624)
Saldos em 31/12/2019 25.209 118 7.296 – 1.250 33.873
Aumento de capital 1.250 – – – (1.250) –
Lucro líquido do exercício – – – 2.697 – 2.697
Reserva legal – 135 – (135) – –
Dividendos Minímos Obrigatórios – – – (640) – (640)
Dividendos Adicionais – – – (1.921) – (1.921)
Saldos em 31/12/2020 26.459 253 7.296 – – 34.008

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2020 2019
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento (1.553) (1.374)

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 118 204
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 880 676
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 998 880
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 118 204

Demonstrações do Resultado Abrangente

Jornal
O DIA SP
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Edital de Leilão Comercial Eletrônico Único de Bens Imóveis
Eduardo dos Reis e Roberto dos Reis Junior, Leiloeiros Oficiais
inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
respectivamente sob nº 748 e nº 1048, tendo sido devidamente autorizados
pelo(s) proprietário(s) nos termos da Lei, fazem saber que por meio do
sistema gestor de leilões www.casareisleiloes.com.br, levarão a Leilão

Eletrônico público para captação de ofertas o bem imóvel adiante pormenorizado , a ser  apregoado
em lote isolado, nas datas e condições adiante. O imóvel ofertado é vendido “ad corpus”, no estado em que
se encontra. O arrematante adquire o imóvel no estado de conservação em que se encontra. Os Comitentes
se responsabilizam pela procedência e evicção de direitos dos bens. O interessado em participar dos leilões
eletrônicos deverá cadastrar-se como Usuário no sistema gestor www.casareisleiloes.com.br com
antecedência mínima de até 48 (quarenta e oito) horas da data do leilão eletrônico. O preço da arrematação
será liquidado à vista e deverá ser realizado no prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas a contar
do encerramento da alienação eletrônica, por meio de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED
– Transferência Eletrônica Disponível endereçado ao Banco Santander S/A (nº 033), agência nº 2146, Conta
Corrente nº 01010200-9, de titularidade do leiloeiro oficial Eduardo dos Reis, sob pena de imediato desfazimento
da respectiva aquisição, independente de notificação ou interpelação, prosseguindo a arrematação em favor
do segundo maior lance captado em pregão, e assim sucessivamente, desde que respeitados os preços de
venda fixados pelos Comitentes acima. A comissão devida aos Leiloeiros Oficiais será equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor total da arrematação e correrá por conta do respectivo arrematante, devendo
ser paga no prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento da alienação
eletrônica condicional, por meio de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – Transferência
Eletrônica Disponível endereçado para a conta corrente acima descrita, como prevê o parágrafo único do art.
24 do Dec. nº 21.981/32. O não pagamento do preço da aquisição e/ou da comissão do leiloeiro oficial
implicará no desfazimento da(s) arrematação(ões), com a comunicação de tal fato às autoridades competentes,
para fins de averiguação de eventual prática do crime previsto pelos artigos 335 e 358 do Código Penal. As
despesas para a obtenção da propriedade e domínio definitivos dos imóveis, bem como para a lavratura e
eventual registro das Escrituras de Venda e Compra, assim como os emolumentos de tabelionato, registros,
I.T.B.I. (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), ou quaisquer outros impostos e taxas existentes ou que
venham a ser criados, inclusive as referentes ao Cartório de Registro de Imóveis, correrão por conta exclusiva
do respectivo arrematante. Lote Único: Apartamento nº 51 situado na cidade de São Paulo/SP na Rua
Wanderleu, 350, bairro Perdizes, objeto da matrícula 54.544 do 2º CRI/SP e inscrito SQL/PMSP nº 011.022.014-
9. Valor de lance condicionado inicial: R$ 1.750.000, 00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais). Leilão
Eletrônico Único. Início: 15 (quinze) de Junho de 2020, 13:00:00 horas. Término: 05 (cinco) de Julho de
2021, 13:00:00 horas. Todos os lances eletrônicos serão acolhidos como condicionais e a vendas
serão realizadas a quem maior lance ofertar, reservando-se exclusivamente aos Comitentes
Vendedores o direito de liberarem ou não os bens e direitos apregoados para venda, quando o
maior lance alcançado no leilão for de valor inferior ao valor mínimo de venda estabelecido para o
leilão em contrato particular. O valor de lance inicial aqui informado NÃO é o valor de venda dos
bens e direitos apregoados, serve apenas como piso para início da captação de lances condicionais, nos
termos acima. Informações acerca de ônus sobre os imóveis, bem como as respectivas certidões a demonstrar
a capacidade econômico financeira dos respectivos proprietários podem ser encontrados em
www.casareisleiloes.com.br. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital publicado na
forma da Lei. São Paulo,  10 de junho Eduardo dos Reis e Roberto dos Reis Junior, Leiloeiros Oficiais
inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP respectivamente sob nº 748 e  nº 1048.

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 01/01/2021, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de
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$ 450.000,00 mediante a emissão de
450.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 450.000,00 
integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de R$ 109.238.946,00 para R$ 109.688.946,00 dividido em 109.688.946 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais da Companhia, foram
totalmente subscritas, sendo 375.615 ações pela acionista Breof Fundo de Investimentos em Participações - Multiestratégia, 40.500 ações pela
acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 33.885 ações pela acionista ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., as quais serão 
integralizadas até o dia 07/01/2021, 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$ 109.688.946,00 dividido em 
109.688.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas:
Mesa: 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 211.500/21-5 em 07/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Baldan Implementos Agricolas S.A
NIRE 35300028252 - CNPJ/MF n.º 52.311.347/0001-59

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Data, hora e local: Aos 30/04/2021, às 9 horas, na sede da Baldan Implementos Agrícolas S.A, situada na Ave-
nida Baldan, n.º 1500, Nova Matão, CEP 15.993-000, na cidade de Matão/SP. Convocação: Convocação pessoal 
por carta protocolo. Livro de Presença: Assinaram os acionistas representando 100% do capital social votante 
da Companhia. Composição da Mesa: Presidente Walter Baldan Filho. Secretário: Renato José Mastropietro. 
Ordem do dia: Em Sede de Ordinária: a.) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, Relatório 

-

 Em Sede de Extraordinária: (a.) Referendar o pagamento de uma remuneração adicional aos 
b)

 (c.) d.) 
contratação dos auditores independentes. Deliberações: Ordinária a) 
Após terem sido prestados os esclarecimentos necessários, foi dispensada a leitura e, resultaram aprovados, 

-
 conforme documentos em 

b) 
Luís Fernando Baldan Fe-

chio

do Termo em livro próprio. Extraordinária, por:  (a, b) Os acionistas, à 

2020. (a)
(b)

Quorum das 
Deliberações: todas as matérias constantes na ordem do dia foram aprovadas por unanimidade de votos dos 
presentes. Os acionistas presentes, à unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário 

-
on line, sanar eventuais 

-
sentes. Encerramento:

-
ça de todos e aprovada pela unanimidade dos presentes. Jucesp nº 264.780/21-8 em sessão de 03/06/2021.  
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Transbia Transportes Baldan S/A
CNPJ/MF N.º 55.539.555 0001-06 - NIRE 35300111095

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2021.
Data, hora e local: Aos 30/04/2021, às 10h30 na sede social da Transbia Transportes Baldan S/A, situada na 
Avenida Tiradentes, nº 848, Centro, em Matão/SP, CEP 15990-185. Convocação: Convocação pessoal por Carta. 
Ordem do dia: Em Sede de Ordinária: a.) Exame, Discussão e Votação do Balanço Geral, Demonstrações Finan-
ceiras referente ao exercício de 2020; b.) Fixação dos honorários da Diretoria. Livro de Presença: Assinaram os 
acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia. Mesa: Presidente - Walter Baldan Fi-
lho. Secretário - Cleber Baldan. Deliberações: Em sede de Ordinária: (a) Depois de 
aprovado sem ressalvas e por unanimidade dos presentes, as contas dos administradores, o balanço patrimonial 

b) 
Os honorários da Diretoria permanecem suspensos até nova deliberação na próxima assembleia geral ordiná-
ria. Quorum das Deliberações: todas as matérias constantes na ordem do dia foram aprovadas por unanimida-
de de votos dos presentes. Os acionistas presentes, à unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata em 

-
vados encontram-se anexados a presente ata e serão arquivados na Junta Comercial uma vez que nos termos 

Lei. Encerramento: Observadas todas as formalidades legais, oferecida à palavra a quem dela pretendesse 
fazer uso e sem qualquer manifestação adicional, foram encerrados os trabalhos. Suspensa a assembleia pelo 
tempo necessário à lavratura da presente Ata, foi à mesma reaberta na ordem de deliberações, lida na presen-
ça de todos e aprovada pela unanimidade dos presentes. Jucesp nº 244.119/21-1 em sessão de 25/05/2021.  
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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vulnerabilidade e degradação
ambiental. Dessa forma, preten-
de “contribuir para a revitaliza-
ção ambiental, uso sustentável
dos recursos naturais e aumen-
to da disponibilidade de água em
16 hectares na Bacia do São
Francisco”.

Por fim, o Projeto Recupe-
ração de Nascentes da Comuni-
dade de Brejo da Brásida, desen-
volvido pela Associação de Mo-
radores do Brejo da Brásida em
localidades do Rio São Francis-
co na Bahia, receberá R$ 302
mil em patrocínio. Ele tem
como objetivo “dar continuida-
de às medidas de proteção e re-
cuperação das nascentes locali-
zadas na área da comunidade e
entorno de Brejo da Brásida, em
Sento Sé, estabelecendo o mo-
nitoramento e revitalização con-
tínua das áreas”.

Programa Águas Brasilei-
ras

Entre os objetivos do Pro-
grama Águas Brasileiras está o
de “mobilizar e engajar as em-
presas que têm compromissos

com a agenda da sustentabilida-
de, possibilitando que elas pos-
sam agregar valor às suas ativi-
dades por meio do apoio a práti-
cas sustentáveis em prol da pro-
teção das águas brasileiras”.

Durante o evento online que
anunciou os projetos seleciona-
dos, o ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Mari-
nho, lembrou que o Brasil é atu-
almente o segundo maior expor-
tador de alimentos do mundo, e
destacou o papel que as bacias
hidrográficas têm para que o país
alcance essa posição. “Alimen-
tamos mais de 1 bilhão de seres
humanos espalhados pelo plane-
ta, mas o que exportamos, na
verdade, não são grãos, proteí-
nas e tecidos. Nós exportamos
água. E temos 12% das reservas
de água do planeta”, disse ao
lembrar que vários aquíferos bra-
sileiros “estão permeados pela
poluição”.

“Esse é um processo que,
além de preservar, produz água
potável de qualidade, de forma a
incluir as pessoas, porque a água

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... como está sendo distribuída a alimentação escolar aos

estudantes? Antes do fechamento das escolas, os alunos e alunas
da rede pública consumiam alimentos saudáveis e de qualidade?
Com que frequência? Essas são algumas das questões levantadas
pela “Campanha Conta Pra Gente Estudante”, voltada aos alunos
e alunas de escolas públicas de todo o Brasil. A ser lançada dia 15
de junho pelo Observatório da Alimentação Escolar, a iniciativa
acontece pela primeira vez no país e tem o objetivo de fortalecer
a consciência sobre o direito humano à alimentação escolar e o
conhecimento sobre o Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE), além de aumentar o espaço de diálogo com estu-
dantes para que eles possam relatar como está a alimentação es-
colar em seus Estados e municípios, contribuindo assim para um
maior engajamento dos estudantes na defesa do Programa, que
se encontra atualmente sob forte ameaça no Congresso Nacio-
nal” afirma a OAE ...

* O PNAE é uma conquista social ?
* Os agricultores familiares dependem do PNAE ?
* É possível ser injusto com os mais pobres ?
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Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi criado
em 1955

Foi realizado um debate virtual, a respeito de vários projetos
que estão tramitando no Congresso Nacional, que mudam algu-
mas coisas do funcionamento do PNAE - Programa Nacional de
Alimentação Escolar que existe desde 1955. Do jeito que está o
PNAE ajuda a agricultura familiar, porque compra dos agriculto-
res familiares os mantimentos para a merenda escolar. Se for
retirado a prioridade dos assentamentos da reforma agrária e co-
munidades indígenas e quilombolas no fornecimento de alimen-
tos da merenda escolar, isso afasta esses povos do acesso aos
mercados. Também na crise sanitária da Covid-19, se pretende
criar cartões magnéticos que seriam utilizados na distribuição da
verba da merenda escolar.

Por hoje é isso. Boa semana, forte abraço com paz, saúde e
harmonia. Até a próxima palavra Brasiliana.

EDITAL  DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010797-76.2018.8.26.0005 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Ottimo Paroni Netto EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010797-76.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OTTIMO PARONI NETTO, Brasileiro, RG 8661364, CPF 118.454.818-87, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Comunidade Religiosa João Xxiii, alegando
em síntese: A Autora, na condição de proprietária do Cemitério do Morumby, celebrou com o Réu o denominado
“Contrato de Concessão Onerosa de Jazigo”, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo a seguir discriminado:
CONCESSIONÁRIO: Ottimo Paroni Netto, CONTRATO: 22.279, QUADRA/SETOR: XVIII/5, JAZIGO: 1734. Deixou o Sr.
OTTIMO PARONI NETTO de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2021.

EDITAL  DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1047518-62.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Acidente de Trânsito Requerente: Oscar Regis Cardoso de Lima Requerido: Jairo Gomes dos Reis Edital
de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1047518-62.2020.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a JAIRO GOMES DOS REIS, portador da cédula de identidade RG. nº
35686332 , devidamente cadastrado sob CPF/MF nº 27803166830,) que OSCAR REGIS CARDOSO DE LIMA, lhe
ajuizou uma AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO,
objetivando ao final devendo ao final ser julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a demanda, para os seguintes fins:
a) Condenar o Réu ao pagamento dos DANOS MATERIAIS experimentados pelo Autor , na importância total de R$
3.008,35 (Três mil e oito reais e trinta e cinco centavos), devidamente corrigidos monetariamente e com aplicação
de juros no importe equivalente a 1% (um por cento) por mês; b) Condenar o Réu ao pagamento de indenização
por DANOS MORAIS no importe de R$ 2.000,00 (Dois mil reais); e c) Condenar o Réu, ainda, ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios a serem oportunamente fixados. Estando o réu
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo
de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/
05/2021. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de maio de 2021.

 RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do
Brasil, a requerimento do BANCO ABC BRASIL S/A, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, TATHIANA HI JUNG YOU HAN, RG nº 32.228.992-0-SSP/SP, CPF nº
314.330.858-36, casada no regime da separação total de bens na vigência da Lei nº 6.515/77,
conforme pacto antenupcial registrado sob nº 10,449 neste Registro, com RUBENS YOUNG UN
HAN, RG nº 1.247.019-8-SESP/AM, CPF nº 510.705.452-87, brasileiros, administradores de
empresas, domiciliados nesta Capital, residentes na Avenida dos Eucaliptos, nº 133, apartamento
nº 23, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 06 (seis) prestações
em atraso, vencidas de 17/12/2020 a 17/05/2021, no valor de R$2.289.785,91 (dois milhões,
duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), e
respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$2.137.165,70 (dois milhões,
cento e trinta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta centavos), que atualizado até
12/08/2021, perfaz o valor de R$3.108.812,27 (três milhões, cento e oito mil, oitocentos e doze
reais e vinte e sete centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está
nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO ABC BRASIL S/A, para aquisição do
imóvel localizado na Rua Canário, nº 130, apartamento tipo cobertura nº 371, localizado nos
37º e 38º pavimentos do Edifício Inhambu, integrante do Condomínio The Place, em
Indianópolis, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 7 na matrícula nº 200.426. O pagamento
haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí
nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores desde já
advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial
deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária,
do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado
imóvel em nome do fiduciário, BANCO ABC BRASIL S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento
previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 17 de junho de 2021. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043242-61.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a ADAILSON REIS MDE SOUZA, RG 9.690.988, CPF 838.951.405-20, que lhe foi proposta uma Ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 3.916,66 (agosto/2015), devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, relativa ao inadimplemento 
dos alugueres vencidos em 05/04/2015, 05/05/2015, 05/06/2015 e 29/06/2015, do imóvel situado na Rua do Lavapés, 270, 
apto. 06, Cambuci, São Paulo-SP. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, acrescidas de 1% de juros ao mês, no caso de pagamento dentro 
do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos supra, no silêncio, 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 09 de março de 2021. 

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) anun-
ciou na quarta-feira (16) os pri-
meiros projetos de revitalização
de bacias hidrográficas, seleci-
onados para receberem patrocí-
nios do Programa Águas Brasi-
leiras. Dos 26 projetos selecio-
nados em fevereiro, quatro re-
ceberão um total de R$ 6 mi-
lhões visando a recuperação e a
conservação de bacias hidrográ-
ficas brasileiras.

De acordo com o MDR, os
26 projetos que integravam a lis-
ta contemplam “mais de 250
municípios de 10 estados e vi-
sam o uso sustentável dos recur-
sos naturais e a melhoria da dis-
ponibilidade de água em quanti-
dade e qualidade para os usos
múltiplos”. A lista com os pro-

jetos selecionados, nas bacias do
São Francisco, do Araguaia, do
Taquari, e do Paranaíba, está dis-
ponível no site do ministério.

Os projetos
Dos R$ 6 milhões em patro-

cínios para as quatro iniciativas
anunciadas hoje, R$ 2 milhões
vão para o projeto Desenvolvi-
mento Sustentável e Conserva-
ção da Biodiversidade da Bacia
Hidrográfica do Tocantins-Ara-
guaia: Projeto Piloto, desenvol-
vido pela Associação Aliança Tro-
pical de Pesquisa da Água. “Nes-
te projeto temos como objetivo
central a conceituação e estudo
da Gestão Integrada dos Recur-
sos Hídricos, com a geração de
informações em diferentes esca-
las, permitindo a construção de
modelos robustos que possam

fornecer previsões sobre fenô-
menos naturais ou degradação
ambiental”, informou o MDR.

Outros R$ 2 milhões terão
como destino o Programa de
Revitalização da Bacia Hidrográ-
fica do Alto Araguaia, Plano Pi-
loto no Município de Barra do
Garças (MT), desenvolvido pelo
Centro de Pesquisa do Pantanal
(CPPO). O projeto tem como
principal objetivo “estabelecer
um plano exequível e replicável
para combater processos de de-
gradação dos recursos naturais
aumentando a oferta hídrica e a
qualidade das águas nos doze
municípios da Bacia Araguaia
Tocantins”.

Já o Projeto Agroflorestan-
do Bacias para Conservar Água,
desenvolvido pela Associação
Humana Povo para Povo Brasil,
receberá R$ 1,6 milhão em pa-
trocínio. Segundo o MDR, ele
visa implementar 60 sistemas
agroflorestais em duas comuni-
dades quilombolas do Municí-
pio de Muquém do São Francis-
co (BA), em áreas de situação de

é fator decisório no pacto civi-
lizatório, porque é a água que
gera indústria, comércio, agri-
cultura irrigada, e é o que per-
mite saciar a sede das pessoas.
[A água] é o que diminui a pres-
são sobre o sistema de saúde
público e privado, é o que reduz
a mortalidade infantil e aumenta
a proficiência de quem trabalha.
É o que aumenta a capacidade de
absorção de conteúdo de nossas
crianças e melhora a qualidade
de vida das pessoas. Portanto,
investir na água é investir no Bra-
sil, na saúde, no meio ambiente
e na sustentabilidade”, acrescen-
tou o ministro.

Segundo o MDR, outros R$
42 milhões foram investidos em
2020, com a colaboração da ini-
ciativa privada, por meio do Pro-
jeto Juntos pelo Araguaia, que
também integra o Águas Brasi-
leiras. O programa conta com a
parceria das empresas Anglo
American, Bradesco, Engie,
Hyperpharma, Itaú-Unibanco,
MRV e Rumo Logística. (Agen-
cia Brasil)

Governo estuda concessão de
cinco áreas florestais no Amazonas

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) planejam con-
ceder cinco grandes áreas flo-
restais na Amazônia à iniciativa
privada até o fim de março de
2023. Somadas, as terras da
União totalizam cerca de 2,3
milhões de hectares (cada hec-
tare corresponde às medidas
aproximadas de um campo de
futebol oficial) e serão destina-
das a projetos de manejo flores-
tal que aliem produção florestal
e proteção ambiental.

Entre as áreas está a Flores-
ta Nacional de Balata-Tufari. De
acordo com a pasta, mais de 600
mil hectares, que abrangem o
território das cidades de Canu-
tama, Humaitá e Tapauá podem
ser destinados ao manejo em-
presarial.

As outras quatro florestas
nacionais (Flonas) são a de Iquiri
(mais de 800 mil hectares de
área de manejo, em Lábrea); Ja-
tuarana (Apuí, mais de 300 mil
hectares); Pau-Rosa (mais de
200 mil hectares, em Maués, e
Nova Olinda do Norte).

Há uma quinta área em estu-
do, a chamada Gleba Castanho,
em Careiro. De acordo com o
Mapa, aproximadamente 120
mil hectares dos 165 mil hecta-
res totais da gleba cortada pela
BR-174 podem ser destinados
ao manejo florestal sustentável.

Responsável por elaborar os

estudos para a estruturação do
modelo de concessão florestal,
o BNDES estima conseguir con-
cluir parte do trabalho até o fim
deste ano. Cumprida essa pri-
meira fase, as primeiras consul-
tas públicas poderão ocorrer já
no início do próximo ano.

De acordo com o cronogra-
ma anunciado na quarta-feira
(16), a expectativa dos técnicos
do banco é que os cinco editais
sejam publicados entre março e
dezembro de 2022, de forma que
a última das cinco áreas possa
ser licitada até março de 2023.
A estimativa do Mapa é que a
concessão das cinco áreas ama-
zonenses gerem 3,9 mil empre-
gos diretos e 7,8 mil postos de
trabalho indiretos, permitindo a
produção de cerca de 1,3 milhão
de metros cúbicos de madeira
legal e produtos florestais.

Para a ministra da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, embora o prazo
pareça distante, é o tempo ne-
cessário para que o processo seja
bem-feito. “São oito concessões
robustas, que precisamos fazer
com cuidado de forma a mostrar
que o Brasil conserva suas flo-
restas, e temos governança”, dis-
se a ministra durante evento que
marcou o início oficial dos es-
tudos para a concessão.

Contrato
O trabalho técnico-jurídico

que o BNDES vai desenvolver é
resultado de um contrato firma-
do em dezembro de 2020 com

o Serviço Florestal Brasileiro
(SFB), órgão gestor de flores-
tas públicas que desde 2019 in-
tegra a estrutura regimental do
Mapa.

O acordo prevê que compe-
te ao banco, em conjunto com o
SFB, avaliar e estruturar o mo-
delo de editais de concessão para
a prática de manejo florestal sus-
tentável, contemplando propos-
tas de arranjos produtivos que
estimulem o desenvolvimento
socioeconômico local; a avalia-
ção do potencial de implemen-
tação de novos serviços e tec-
nologias que utilizem a infraes-
trutura a ser implantada nas flo-
restas e a geração de receitas
acessórias, que deverão contar
com mecanismos de comparti-
lhamento com a administração
pública.

O Mapa aponta as conces-
sões florestais como uma prio-
ridade para o governo federal,
que pretende levar adiante a
agenda iniciada em 2011. Atual-
mente, estão em vigor 17 con-
tratos que autorizam o manejo
de produtos florestais madeirei-
ros e não madeireiros em áreas
do Pará e de Rondônia, totali-
zando uma área de 1,05 milhão
de hectares.

Região Sul
Em janeiro, o Mapa e o BN-

DES deram início à estruturação
do projeto de concessão de três
Flonas da Região Sul: Três Bar-

ras e Chapecó, em Santa Catari-
na, e Irati, no Paraná.

Ao participar da reunião em
que o BNDES apresentou seu
cronograma para as cinco áreas
do Amazonas, o diretor do Ser-
viço Florestal Brasileiro, Valdir
Colatto, disse que a meta é al-
cançar a concessão de 4,8 mi-
lhões de hectares até o início de
2023.

O presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, disse que,
uma vez aprovados, o modelo de
concessão das áreas do Sul do
país e do Amazonas poderão ser-
vir de modelo para agilizar futu-
ros projetos. “O que estamos
fazendo é, digamos, um projeto-
piloto com 2 milhões de hecta-
res. É uma área enorme, mas di-
ante do potencial mercado que
o manejo florestal pode signifi-
car para o Brasil, isso é apenas
o início de uma jornada muito
maior. Esse é um mercado que
daqui a dez, 15 anos, pode se
multiplicar por muitas vezes”,
disse Montezano.

A ministra Tereza Cristina
também destacou a importância
de atividades que conciliam pro-
dução e conservação do meio
ambiente, gerando empregos e
desenvolvimento social. “O Bra-
sil é uma potência agroambien-
tal. Esse é um grande ativo que
o Brasil tem, um patrimônio que
vai ser preservado”. (Agencia
Brasil)

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
concedeu autorização, por
meio do Circuito Delibera-
tivo nº 539/2021, para a im-
portação excepcional da va-
cina Sputnik V pelos estados
do Rio Grande do Norte, de
Mato Grosso, Rondônia, do
Pará, Amapá, da Paraíba e de
Goiás.

Assim como deliberado
no dia 4 de junho, na 9ª Reu-
nião Extraordinária Pública
da Diretoria Colegiada, a im-
portação aprovada na terça-
feira (15) também deverá ser
realizada sob condições con-
troladas. Para tanto, de acor-
do com a Anvisa, foram esta-
belecidas as mesmas respon-
sabilidades e condicionantes
aos requerentes.

As principais condições
preveem que a vacina deverá
ser utilizada apenas na imuni-
zação de indivíduos adultos
saudáveis e que todos os lo-
tes dos imunizantes importa-
dos somente poderão ser des-
tinados ao uso após liberação
pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em

Anvisa autoriza
importação excepcional

da vacina Sputnik V
Saúde (INCQS).

Além disso, a Anvisa re-
ceberá relatórios periódicos
de avaliação benefício-risco
da vacina; o imunizante deve-
rá ser utilizado em condições
controladas com condução de
estudo de efetividade, com
delineamento acordado com
a agência e executado confor-
me Boas Práticas Clínicas; a
Anvisa poderá, a qualquer
momento, suspender a impor-
tação, distribuição e uso das
vacinas importadas; dentre
outros aspectos destacados
no voto do relator.

Na deliberação, também
foram autorizados quantitati-
vos reduzidos de doses a se-
rem importadas para vacinação
de 1% da população de cada
um dos estados, o que permi-
tirá o adequado monitoramen-
to e ação imediata da agência,
caso necessário: Rio Grande
do Norte - 71 mil doses; Mato
Grosso - 71 mil doses; Ron-
dônia - 36 mil doses; Pará -
174 mil doses; Amapá - 17 mil
doses; Paraíba - 81 mil doses;
e Goiás - 142 mil doses.
(Agencia Brasil)

Os trabalhos da comissão
especial que vai analisar a Pro-
posta de Emenda à Constituição
(PEC) 32/20 que trata da refor-
ma administrativa começaram
na quarta-feira(16) com a apre-
sentação de um roteiro de tra-
balho do relator Arthur Maia
(DEM-BA), que propôs a reali-
zação de 12 audiências públicas
sobre o tema.

Os deputados aprovaram ain-
da uma série de requerimentos
com convites a autoridades para
debater a proposta, entre elas o
ministro da Economia, Paulo
Guedes.

Inicialmente, dois requeri-
mentos, apresentados por depu-
tados da oposição queriam a
convocação de Guedes, mas foi
firmado um acordo e a convo-
cação, cuja presença é obrigató-
ria, foi transformada em convi-
te, em que a presença é opcio-
nal.

O líder do governo na Câma-
ra, Ricardo Barros (PP-PR),
afirmou que Guedes vai compa-
recer ao colegiado, possivel-
mente na próxima semana. “O
ministro virá à comissão. Virá
com prazer e ele fez já esse de-
bate na CCJ”, disse.

A deputada Sâmia Bomfim
(PSOL-SP), que havia subscrito
um dos requerimentos de con-
vocação, disse que o partido ia
aceitar o acordo, desde que Gue-

Relator da reforma
administrativa apresenta

roteiro de trabalho
des se comprometesse a respon-
der todas as dúvidas dos parla-
mentares.

Além de Guedes, os deputa-
dos pretendem realizar diversas
audiência públicas para debater o
impacto da reforma sobre os ser-
viços públicos federais, inclusi-
ve na educação pública e também
sobre os serviços públicos in-
cumbidos do enfrentamento de
situações de emergência e cala-
midades públicas, em particular
da pandemia de covid-19.

Também serão chamados re-
presentantes de diversas catego-
rias, a exemplo da segurança pú-
blica, Receita Federal, Judiciá-
rio, profissionais da educação,
entre outros, além de represen-
tantes sindicais. A comissão tam-
bém aprovou o pedido de infor-
mações sobre a reforma a ór-
gãos do governo e deve realizar
ainda seminários estaduais para
debater o tema.

O relator tem o prazo míni-
mo, de dez sessões, e máximo,
de 40 sessões, contadas a partir
da data de instalação do colegi-
ado, para proferir seu parecer. A
comissão foi instalada na quar-
ta-feira (9) da semana passada.
O prazo para apresentação de
emendas será de dez sessões,
contado a partir de quinta-feira
(10) passada. Cada emenda terá
de ser assinada por 171 deputa-
dos. (Agencia Brasil)


