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Brasil aplica mais de 2,56 milhões
de doses de vacina em 24 horas
Bolsonaro pede a empresários para
segurarem preço dos alimentos
Página 3

Vacinação de covid evita 43 mil mortes
de idosos em 13 semanas no país

O Brasil estabeleceu um
novo recorde na quinta-feira
(17) ao aplicar 2.561.553 doses de vacinas contra a covid19 em 24 horas. O resultado,
o melhor desde o início da campanha de vacinação, foi divulgado por meio da plataforma
Localiza Sus, abastecida com
informações repassadas pelos
estados.
Até ontem, mais de 60,38
milhões de brasileiros já tinham
tomado a primeira dose do

SP entrega mais 2,2 milhões
de doses da vacina do
Butantan aos brasileiros
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Policial é
morto e 80
alunos são
sequestrados
em ataque na
Nigéria

Normas tratam de emissão
de selo para certificar
projetos ambientais

O Governador João Doria
acompanhou na manhã da sextafeira (18) a entrega de 2,2 milhões de doses da vacina do Butantan contra o coronavírus ao
Ministério da Saúde. Os imunizantes vão ser utilizados no Programa Nacional de Imunizações
(PNI) e serão distribuídos para
vacinação de brasileiros em todo

Homens armados mataram
um policial e sequestraram
pelo menos 80 alunos e cinco
professores em uma escola do
estado nigeriano de Kebbi, informaram a polícia, moradores
e um professor. É o terceiro
sequestro em massa em três
meses no noroeste da Nigéria.
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Nublado pela manhã,
com possibilidade
de garoa. Tarde de
sol com diminuição de nuvens.
Noite com muita
nebulosidade.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

23º C
14º C

Noite

23º C
15º C

Noite

20º C
12º C
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Covid-19: boletim
epidemiológico mostra
aumento de casos e óbitos
Três meses após o governo
federal lançar o programa Águas
Brasileiras visando estimular a
revitalização de bacias hidrográ-

ficas, o Comitê Gestor do Selo
Aliança pelas Águas Brasileiras
divulgou, na sexta-feira (18), as
normas para concessão do selo

que certifica a participação de
empresas, organizações da sociedade civil e instituições públicas no projeto.
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Mundial de motovelocidade
realiza penúltima etapa antes
das férias
MotoGP em Sachsenring,
Alemanha nesse domingo. É a
penúltima etapa antes das férias de verão dos pilotos. A
Honda não obtém uma vitória
desde Valência em 2019 com
Marc Márquez, e o espanhol
mostrou nessa sexta-feira que
está retornando aos seus melhores dias na motovelocidade ficando com o melhor tempo no primeiro treino livre de
sexta feira. Sachsenring é tradicionalmente um circuito que
Márquez se dá muito bem, o
piloto venceu todas as vezes
que correu no circuito alemão.
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Oliveira esteve na frente no primeiro dia de treinos

Otazú e Reple enfrentam
Endurance para buscar a
liderança da Pro 500 Light

EURO
Compra: 6,01
Venda:
6,01

Alberto Otazú na Pro 500

Tarde

Noite

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,03
Venda:
5,23

Foto/ André Santos

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,06
Venda:
5,06

ções e óbitos por covid-19 no Brasil. O levantamento mostra que
13.741 pessoas que não resistiram
à covid-19, enquanto na semana anterior o boletim epidemiológico
do Ministério da Saúde trouxe
11.474 óbitos.
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Esporte

A categoria Pro 500 terá uma
de suas provas mais desafiadoras
e importantes na quarta etapa da
Copa São Paulo de Kart, que será
realizada neste sábado (19/6), a
partir das 16h30, no Kartódromo
Granja Viana (Cotia/SP). Com 3
horas de duração, as duplas irão
se revezar ao volante dos karts
carenados para brigar pela vitória e, principalmente, pela liderança do campeonato, que está
muito acirrada na Pro 500 Light.
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Manhã

Segundo informa o mais recente Boletim Epidemiológico
Especial Nº. 67 do Ministério da
Saúde, a semana epidemiológica
23, compreendida entre os dias 6
e 12 de junho, mostrou que houve alta no número de contamina-

Caio Collet tem dia
positivo em Paul Ricard
Primeiro dia positivo para
Caio Collet, piloto da equipe
MP Motorsport, no circuito Le
Castellet, em Paul Ricard, na
França, palco da segunda etapa
da FIA F-3. Com 30 carros na
disputa, o brasileiro de 19 anos
esteve sempre entre os cinco
primeiros colocados e mostrou
confiança para as corridas deste sábado e domingo (19 e 20).
No único treino livre desta sexta-feira (18), Collet foi o segundo mais veloz, bem próximo do

líder do campeonato, o norueguês Dennis Hauger, que liderou a sessão. Um pouco depois, na tomada de tempos,
Collet seguiu mostrando um
ritmo forte.
A sessão, que chegou a
ser interrompida com bandeira vermelha antes dos 10 minutos iniciais, quando Arthur
Leclerc teve problemas e parou na pista, teve 18 pilotos
separados por menos de um
segundo.
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Seleção feminina
vence Coréia do Sul e
está na semifinal na
Liga Das Nações
Foto/ Divulgação

Israel voltou a lançar ataques aéreos na Faixa de Gaza
na noite da quinta-feira (17),
em resposta ao lançamento de
balões incendiários por parte
de ativistas palestinos mobilizados pelo Hamas. Página 3

o país.
“Agora são 52,2 milhões de
doses da vacina entregues para
aplicação no braço dos brasileiros. Até 30 de setembro estaremos entregando 100 milhões de
doses da vacina do Butantan, da
coronavac, para o programa nacional de imunização”, destacou
Doria.
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Governo libera R$ 2,8 mi
para programa Consultório
na Rua

Foto/ Motogp

Israel volta a
bombardear
Gaza após
lançamento
de balões
pelo Hamas

imunizante e cerca de 24,03
milhões as duas doses, superando 84,1 milhões de doses
aplicadas.
Na sexta-feira (18), ao participar, no Rio de Janeiro, da
divulgação da situação
epidemiológica na capital do
estado, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga disse que a
marca atingida nesta quinta-feira é uma demonstração da
“força” do Sistema Único de
Saúde (SUS).
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Gabi no ataque
A seleção brasileira feminina
de vôlei está na semifinal da Liga
das Nações. Na sexta-feira (18), o
time verde e amarelo abriu a quin-

ta e última rodada da fase classificatória com vitória sobre a Coréia do Sul por 3 sets a 0, em
Rimini, na Itália.
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SP entrega mais 2,2 milhões de
doses da vacina do Butantan
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (SÃO PAULO)
48 dos 55 vereadores voltarão a votar pela bonificação dos
servidores, projeto do ex-vereador e agora prefeito Ricardo Nunes (MDB)
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
36º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) pode entrar pra História da cidade como o prefeito que pacificou a guerra civil na
Cracolândia
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Deputada Marta Costa (PSD) esclarece que a sua Assembleia
de Deus Belém foi o 1º ministério no Brasil. As demais vieram
após 1911
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB pós-muro) segue firme nas guerras contra
Bolsonaro e alguns governadores pra ser ‘pai da vacina’ pra Covid
no Brasil
.
CONGRESSO (BRASIL)
Até Marco Aurélio (Supremo) tá dizendo que a CPI que tenta
esconder os ‘Covidões’ estaduais e municipais virou “palco de
politicagem”
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Bolsonaro chamou de “CPI da mentira” no Senado. Há senadores que tentam esconder os desvios dos ‘Covidões’ estaduais e
municipais
.
PARTIDOS
Se achando dono do Patriota, no qual quer filiar o Presidente
Bolsonaro, Adilson Barroso parece estar viajando na maionese.
Ele anulou ...
.
POLÍTICOS
... a convocação da maioria da direção nacional do dia 16,
convocando novas convenções pra 21 e 22 com as mesmas ordens do dia, em ...
.
(BRASIL)
... flagrante desrespeito ao Estatuto. Assim sendo, nem se o
Rui Barbosa fosse seu advogado, conseguiria validar em Cartório ou no TJ-DF
.
M Í D IA S
A coluna diária 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
liberdades possíveis. Twitter @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com

O Governador João Doria
acompanhou na manhã da sexta-feira (18) a entrega de 2,2
milhões de doses da vacina do
Butantan contra o coronavírus
ao Ministério da Saúde. Os
imunizantes vão ser utilizados
no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e serão distribuídos para vacinação de brasileiros em todo o país.
“Agora são 52,2 milhões
de doses da vacina entregues
para aplicação no braço dos
brasileiros. Até 30 de setem-

bro estaremos entregando 100
milhões de doses da vacina do
Butantan, da coronavac, para o
programa nacional de imunização”, destacou Doria.
Somente esta semana foram enviadas 4,2 milhões de
doses, chegando a marca de
52,212 milhões fornecidas ao
Ministério da Saúde desde 17
de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Na semana passada outras 800

mil doses foram liberadas.
As entregas são referentes
a produção de 5 milhões de doses processadas a partir dos 3
mil litros de IFA (Ingrediente
Farmacêutico Ativo) recebidos
no último dia 25 de maio.
O envase da matéria-prima
foi iniciado no dia 27/05 e terminou na madrugada do dia 30/
05. Outras etapas, como embalagem, rotulagem e controle de
qualidade das doses, também
foram concluídas.
As vacinas entregues na

sexta-feira já contemplam o
segundo contrato firmado com
o Ministério da Saúde, de 54
milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi cumprido em 12/05. O Butantan trabalha para completar, até setembro, 100 milhões de vacinas disponibilizadas ao Ministério.
Um novo lote de 6 mil litros de IFA deve chegar a São
Paulo até o final deste mês, o
que permitirá a produção de
mais 10 milhões de doses.

Governo de SP anuncia R$ 31,4 mi em
investimentos para Rio Claro e região
O Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira
(18), em visita aos municípios
de Santa Gertrudes e Rio Claro,
investimentos de R$ 31,4 milhões em obras de conservação
de rodovias vicinais e de construção de 46 unidades habitacionais do programa Nossa Casa
– CDHU.
Garcia participou da inauguração do Fórum de Rio Claro e
da obra do Parque Ruy Rafael da
Rocha, em Santa Gertrudes, revitalizado com recursos do FID
(Fundo de Interesses Difusos).
“A recuperação deste parque
é fruto de uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através de recursos do FID,
que apoia prefeituras e projetos
e favorece toda a população”,
afirmou o Vice-Governador.
O Governo de São Paulo investiu R$ 814 mil na obra que
conta com fechamento do Parque com gradil, instalação de
bebedouro, pista de caminhada,
instalação de quiosques, instalação de bancos, instalação de quadra de areia com alambrado,

construção de ponte sobre o córrego, iluminação do parque e
plantio de árvores.
A obra foi financiada com
recursos do FID, gerido pela
Secretaria da Justiça e Cidadania, com investimento total de
R$ 1,1 milhão, sendo R$ 362
mil de contrapartida da prefeitura de Santa Gertrudes.
Em Rio Claro, ao lado do
Secretário Estadual da Justiça e
Cidadania Fernando José da Costa, Rodrigo Garcia participou da
inauguração do Fórum. “A construção do novo Fórum de Rio
Claro é uma parceria do Poder
Executivo com o Judiciário. O
Governo do Estado é responsável pela entrega deste novo Fórum para a cidade, que a partir
de hoje passa a contar com novas instalações e com atendimento da Vara Criminal mais
bem localizado”, disse Garcia.
O novo Fórum possui 4,6 mil
m² de área construída, com a
possibilidade de abrigar cinco
Varas e áreas para o Tribunal de
Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, psicólogas e assistentes sociais, além de

um posto bancário. O investimento total do projeto foi de R$
11,3 milhões.
O Governo de São Paulo investiu R$ 9 milhões para a conclusão da obra, referente a 80%
do valor do novo Fórum. “Esse
é o espaço da cidadania, que deverá estar aberto à população de
toda a região”, ressaltou o Secretário de Justiça.
Investimento em vicinais
Rodrigo Garcia autorizou
em Rio Claro o início de obras
de melhorias nas rodovias vicinais da região, por meio do Programa Novas Estradas Vicinais –
Fase 2, com investimentos de
R$ 29,1 milhões em 38,6 quilômetros de malha viária.
São três vicinais beneficiadas. A primeira é a vicinal NV20
RCL, entre Corumbataí e a divisa com Rio Claro, com 21,1 quilômetros, no valor de R$ 14,7
milhões. A segunda é a vicinal Ivo
Macris, ligação da SP-330 a
Cosmópolis e Paulínia, em
Americana, incluindo três rotatórias, com 15,8 quilômetros,
no valor de R$ 13,4 milhões. O
outro trecho é a estrada CHQ-

248, ligação do bairro Boa Vista, em Charqueada, com 1,7 quilômetro, ao custo de R$ 974
mil.
Habitação para Corumbataí
O Vice-Governador assinou
também a ordem de serviço do
empreendimento Corumbataí D,
com 46 unidades habitacionais, já
no novo formato do Programa
Nossa Casa – CDHU. O valor é
de R$ 1,5 milhão, destinado à
urbanização dos lotes do empreendimento, com prazo contratual de sete meses. A empresa contratada é a Concreta Construção
e Incorporação Ltda.
O conjunto habitacional, localizado na Avenida 13A, terá casas com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e
área útil de 47,87 m2. O sorteio
eletrônico auditado foi realizado
em 24 de julho de 2020.
Garcia entregou ainda vouchers de cestas básicas do programa Alimento Solidário. Foram 3.010 unidades para Rio
Claro (2 mil), Santa Gertrudes
(300), Corumbataí (250), Ipeúna (160) e Charqueada (300).

Programa Estrada Asfaltada terá
R$ 136 mi para obras em 16 rodovias
do Vale do Paraíba
O Governador João Doria
autorizou, na sexta-feira (18), a
liberação de R$ 136 milhões do
Programa Estrada Asfaltada para
recuperação de rodovias do Vale
do Paraíba. No total, 16 estradas da região vão receber os serviços de conserva especial. O
anúncio beneficia 12 cidades
cortadas pelas vias e foi feito
durante visita de Doria ao município de Taubaté.
O Governo de SP prevê investimento total de R$ 1,8 bilhão no
programa que terá obras realizadas pelo DER em todo estado.
“Estamos investindo R$ 2,3
bilhões em 3 mil quilômetros de
estradas vicinais, é um recorde

no estado de São Paulo”, declarou o Governador. “E ao lado
delas, mais um investimento de
mais de R$ 1,5 bilhão nas estradas que estão sendo recapeadas
e sinalizadas inclusive aqui no
Vale do Paraíba. São muitas
obras e iniciativas para o Vale”,
acrescentou Doria.
Ao todo, serão recuperados
113 quilômetros de estradas, que
passarão a ter mais segurança e
melhores condições de trafegabilidade. As obras serão realizadas em rodovias dos municípios
de Areias, Cunha, Jacareí, Lavrinhas, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São

Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté e Tremembé.
Programa Estrada Asfaltada
As obras do Estrada Asfaltada serão licitadas em um ou mais
editais referentes a 150 trechos
rodoviários. Os serviços têm o
objetivo de manter as rodovias
em bom estado para os usuários, que incluem, por exemplo,
intervenções na camada de rolamento (asfalto), na estrutura do
pavimento e no sistema de drenagem, além da reabilitação da
sinalização horizontal.
“O nosso foco é salvar vidas,
sempre. E este programa é muito importante principalmente
nos dias atuais, de pandemia, pois

a boa qualidade das rodovias impacta diretamente na redução de
acidentes, que, por sua vez, impacta na disponibilidade de leitos hospitalares”, afirmou o secretário estadual de Logística e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto.
Entre os serviços que deverão ser executados, destacamse: a adaptação da rodovia às
novas condições de tráfego e alterações ocorridas no seu entorno; implementação de pequenas
obras necessárias para o seu
bom funcionamento e a redução
do tempo de percurso, com a
consequente diminuição no custo de transporte.

Pesquisa da USP busca
atletas amadores com
COVID-19 para
Metrô lança licitação para Estação Tucuruvi do
avaliação de saúde
obras de novo acesso da Metrô recebe mutirão

Jornal

meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem que serão realizados no Hospital das
Clínicas (HC) da FMUSP e no
Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Interessados em
participar devem entrar em
contato
pelo
e-mail
projeto.sportcovid@gmail.com
ou pelo WhatsApp (11)
99484-1844, com Gisele
Mendes Brito.
A pesquisa envolve 20 pesquisadores, sob liderança de
Bruno Gualano, Professor da
FMUSP, Ana Lúcia de Sá Pinto, do HCFMUSP, e Luciana
Janot, do Albert Einstein.
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estação Paulista
Foto/Governo SP

O Grupo Coalizão SportCovid-19, consórcio de grandes centros de pesquisa que envolve pesquisadores da Faculdade de Educação Física e Esporte (EEFE) e da Faculdade
de Medicina (FM), ambas da
Universidade de São Paulo
(USP), está buscando atletas
amadores com diagnóstico
confirmado de Covid-19 há
pelo menos dois meses e que
tenham sintomas persistentes,
tais como: piora de desempenho, fadiga, falta de ar, dor e
palpitação, entre outros.
O objetivo é estudar a saúde geral dos participantes, por

O Metrô lançou na última
terça-feira (15) o edital para a
licitação que vai contratar as
obras de um novo acesso para a
estação Paulista, da Linha 4Amarela. A nova entrada ficará na
Rua Bela Cintra e vai distribuir
melhor o fluxo de passageiros
que utilizam a estação, com mais
uma nova alternativa para chegar
e sair da estação.
O recebimento das propostas
das empresas interessadas na construção está marcado para 20 de
agosto. Após a contratação, as obras
serão iniciadas assim que concluído o processo de desapropriação de
uma área na Rua Bela Cintra, onde
será construído o novo acesso.

A construção da nova entrada vai aproveitar uma área técnica já existente na estação. Esse
acesso deverá levar os passageiros à entrada da Rua da Consolação, onde estão as escadas rolantes, escadas fixas e elevador.
Paralelamente, o Metrô trabalha em outro projeto para
construir um novo túnel de ligação entre as estações Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista
(Linha 4-Amarela), ampliando a
capacidade de transferência entre essas estações. A licitação
para as obras está em andamento e a meta é assinar o contrato
e iniciar os trabalhos no segundo semestre deste ano.

da saúde
Neste sábado (19), a estação
Tucuruvi da Linha 1-Azul do Metrô recebe um mutirão da saúde.
Quem passar pela estação, das 9h
às 12h, poderá realizar testes de
hepatite C e glicemia, medir a
pressão arterial e receber kits de
higiene.
A iniciativa tem como público alvo pessoas com idade acima de 40 anos, faixa etária de
maior prevalência da hepatite C,
porém os testes serão feitos em
todos os interessados. Para esta
ação serão disponibilizarão 400
testes de hepatite C (HCV) e outros 400 testes de glicemia. O
material é todo descartável para
evitar qualquer tipo de risco de
contaminação.
O objetivo da campanha é esclarecer dúvidas sobre a hepatite
C e orientar os portadores já diagnosticados sobre os tratamentos disponíveis. A ação contará
com atendimento de enfermeiros, técnicos de enfermagem e
voluntários do Rotary’s Clube
São Paulo do Tremembé e Can-

tareira, organizador do mutirão.
A hepatite C é uma inflamação do fígado provocada pelo vírus HCV, transmitido principalmente por meio do compartilhamento de seringas e agulhas.
A maioria das pessoas infectadas não apresentam sintomas,
sendo portadoras do vírus sem
que saibam. Em alguns casos, é
possível notar o surgimento de
sintomas semelhantes aos de gripe, como febre, enjoo e falta de
apetite. Após alguns dias da infecção já é possível notar sintomas
mais específicos, como dores
abdominais, dores nos músculos
e articulações, urina escura, fezes claras, cor amarelada da pele
e dos olhos, dor na região superior direita da barriga, cansaço
excessivo e barriga inchada.
Caso seja notado o aparecimento de qualquer um desses sintomas, é importante consultar um
médico e iniciar o tratamento
mais adequado para aliviar os sintomas e promover a eliminação
do vírus do corpo.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Bolsonaro pede a empresários para
segurarem preço dos alimentos
O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo a empresários
para segurarem o preço dos alimentos. O pedido ocorreu durante encontro com diversos
setores econômicos do estado
do Rio, na quinta-feira (17). A
reunião foi restrita e não pôde
ser acompanhada pela imprensa. O relato sobre a fala presidencial foi feito pelo senador
Flávio Bolsonaro (PatriotasRJ), em coletiva após a reunião.
“Ele passou a mensagem de
expectativas boas para o futuro.
Fez um apelo ao setor, porque,
obviamente, em função dessa
grande injeção de recursos na
economia, há uma tendência,
em todo o mundo, de se aumentar a inflação. Em especial sobre itens de primeira necessi-

dade. Daí fez menção ao setor
supermercadista, onde está o
arroz, o feijão, o ovo”, disse o
senador.
Segundo Flávio Bolsonaro,
que falou ao lado do presidente
da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, Fábio
Queiroz, o presidente Bolsonaro reconheceu o sacrifício que
os supermercadistas já fazem.
“Dentro dessa cadeia produtiva, obviamente, não são os supermercadistas os responsáveis
pela alta dos preços. Ele, Bolsonaro fez esse apelo, se for
possível, de reduzir ainda mais,
se houver espaço, a margem de
lucro. A gente compreende que
é uma equação difícil de fechar.
Temos que sustentar aqueles
que não têm condições, e pre-

cisam ter o que comer em suas
casas. Em função do aumento
da procura, a consequência natural é a elevação dos preços.
Ele [o presidente Bolsonaro]
demonstrou uma preocupação
específica em relação à inflação dos produtos da cesta básica”, relatou o senador.
O presidente da associação
dos supermercadistas reconheceu que o setor tem responsabilidade, conjunta com o governo, em segurar os preços. Mas
lembrou que o câmbio, que enfraquece o real e fortalece o
dólar, acaba fazendo os produtores se interessarem mais pela
venda ao mercado externo.
“A alta do dólar é um convite muito grande à exportação e
isso dá escassez de mercadoria

no mercado interno, o que pressiona a inflação. Temos, todos
nós, da cadeia produtiva e do
abastecimento, junto com o governo, responsabilidade em segurar os preços”, disse Queiroz.
Os empresários, reunidos
em torno do movimento Rio
Produtivo, formado por 11 entidades econômicas do estado,
apresentaram ao presidente
Bolsonaro uma carta com propostas. Entre essas, estão a manutenção do auxílio emergencial à população e às empresas;
a aceleração da vacinação para
a retomada mais rápida da economia, e investimentos em
obras de infraestrutura como
rodovias e integração viária dos
aeroportos do estado. (Agencia
Brasil)

Brasil aplica mais de 2,56 milhões
de doses de vacina em 24 horas
O Brasil estabeleceu um
novo recorde na quinta-feira
(17) ao aplicar 2.561.553 doses
de vacinas contra a covid-19 em
24 horas. O resultado, o melhor
desde o início da campanha de
vacinação, foi divulgado por
meio da plataforma Localiza
Sus, abastecida com informações repassadas pelos estados.
Até ontem, mais de 60,38
milhões de brasileiros já tinham
tomado a primeira dose do imunizante e cerca de 24,03 milhões
as duas doses, superando 84,1
milhões de doses aplicadas.

Na sexta-feira (18), ao participar, no Rio de Janeiro, da
divulgação da situação epidemiológica na capital do estado,
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga disse que a marca
atingida nesta quinta-feira é
uma demonstração da “força”
do Sistema Único de Saúde
(SUS).
“Nós ontem aplicamos
mais 2 milhões de doses de
vacinas. Aqueles que ficam
questionando o programa de
imunização vão quebrar a cara.
Não é fácil aplicar 2 milhões

de doses de vacinas”, declarou
o ministro, após enfatizar a
importância da vacinação da
população para a superação da
pandemia de covid-19.
Óbitos
“O momento ainda inspira
cuidados. Houve uma redução
do número de mortes desde que
assumi o ministério, mas a média móvel de óbitos, em torno de
2 mil, ainda é alta e temos que
reduzir. E a esperança para isso
são as vacinas”, acrescentou
Queiroga, enfatizando que o governo federal já distribuiu cerca

de 109,29 milhões de doses de
imunizantes a estados e municípios.
Até a noite da quinta-feira, o
Brasil contabilizava 496.004
mortes em decorrência de complicações da covid-19 e
17.702.630 casos confirmados
da doença. A causa de outros
3.758 óbitos estava em investigação, enquanto o número de
pessoas infectadas que se recuperaram totalizava 16.077.483,
ou o correspondente a 90,8% do
total de casos confirmados.
(Agencia Brasil)

Caixa paga 3ª parcela do auxílio
emergencial para nascidos em janeiro
A Caixa iniciou na sexta-feira (18) os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021. Os beneficiários nascidos em janeiro serão os primeiros a receber os recursos em
suas contas digitais.
Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa
Tem para pagamento de boletos,
compras na internet e pelas maquininhas de estabelecimentos
comerciais.
Os beneficiários também
conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na
Rede Lotérica.
A Caixa lembra que o calen-

dário da terceira parcela foi antecipado. Marcado inicialmente
para encerrar em 12 de agosto,
com a possibilidade de saques
para os nascidos em dezembro,
o terceiro ciclo agora finaliza no
dia 19 de julho.
Os beneficiários que recebem o crédito nesta sexta-feira,
terão o saque liberado a partir do
dia 1º de julho. Amanhã será a
vez dos pagamentos para nascidos em fevereiro, com saque liberado a partir de 2 de julho.
Bolsa Família
O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial
2021 para beneficiários do Bol-

sa Família com final de NIS (Número de Identificação Social) 2.
O recebimento do auxílio
emergencial é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do
benefício regular para quem recebe o Bolsa Família. Para quem
recebe por meio da Poupança
Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo
aplicativo Caixa Tem e na rede
lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa
Família ou Cartão Cidadão.
O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado
pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas

pela pandemia de covid-19. Ele
foi pago em cinco parcelas de
R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental
e, depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$
600 cada.
Neste ano, a nova rodada de
pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de R$ 150 a
R$ 375, dependendo do perfil:
as famílias, em geral, recebem
R$ 250; a família monoparental,
chefiada por uma mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.
(Agencia Brasil)

Sancionada lei que prorroga medidas
emergenciais para aviação
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que prorroga por
12 meses as medidas emergenciais adotadas para o setor de
aviação civil em razão da pandemia da covid-19. Publicada no
Diário Oficial da União de sexta-feira (18), a Lei 14.174 altera a Lei nº 14.034, sancionada
em 5 de agosto de 2020, que
teve como origem a Medida Provisória nº 1024/2020, que conferiu aos usuários do transporte
aéreo maior flexibilidade para
desistência do voo e prorrogou
as medidas de alívio ao fluxo de
caixa das empresas aéreas.
“Independentemente do número de passageiros, as companhias aéreas têm que arcar com
os altos custos fixos associados
à propriedade ou arrendamento

de aeronaves, despesas de terminais e instalações de manutenção”, informou por meio de nota
o Ministério da Infraestrutura,
ao apontar que a pandemia gerou
impactos significativos nos resultados financeiros da indústria.
“Diante desse cenário, entendeu-se que a prorrogação da
autorização aos operadores aéreos para o reembolso em 12
meses, nos casos de cancelamento de voos, seria uma medida relevante para a redução do
impacto imediato no caixa das
empresas e, assim, reduzir o risco de insolvências que poderiam ocasionar efeitos disruptivos na oferta de transporte aéreo no país”, acrescentou.
O presidente Bolsonaro, no
entanto, decidiu vetar uma das

alterações feitas durante a tramitação da matéria no Legislativo. No caso, o artigo que estabelecia que o pagamento à União
de contribuições fixas previstas
em contrato de concessão de
infraestrutura aeroportuária federal poderia ser antecipado.
A alteração previa que, para
o cálculo do valor atual das contribuições fixas vincendas a serem antecipadas, deveria ser utilizada exclusivamente a taxa vigente do fluxo de caixa marginal adotada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para
processos de revisão extraordinária aplicáveis ao respectivo
contrato de concessão, acrescida de cinco pontos percentuais
para a concessionária que optasse por antecipar, no mínimo,

50% do valor total das contribuições fixas remanescentes.
“Apesar de meritória, a propositura contraria interesse público pois reduziria as receitas da
União nos exercícios seguintes
- devido à redução do valor presente líquido das outorgas- e a
previsibilidade das receitas, o que
impactaria não apenas a programação financeira anual, mas também o fluxo de caixa mensal e a
disponibilidade de fontes para o
caixa do Tesouro, tendo em vista
que prejudica o alcance das metas fiscais e não atende aos requisitos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021,
impactando o equilíbrio econômico de contratos já firmados”,
justifica o Ministério da Infraestrutura. (Agencia Brasil)

Governo libera
Rio de Janeiro
R$ 2,8 mi para programa
confirma variante
Consultório na Rua
Alpha do novo
coronavírus no estado
A Secretaria Estadual de
Saúde do Rio de Janeiro já identificou casos da nova variante
britânica do coronavírus, conhecida como Alpha (B.1.1.7)
no estado. Um deles é morador
de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
O caso foi notificado pela Secretaria Estadual de Saúde do
Rio às autoridades municipais
de São Gonçalo em 9 de junho.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o município ain-

da investiga se o paciente foi
infectado dentro do estado ou
se o caso é importado, tendo
vindo de outro estado ou de outro país.
A Secretaria de Saúde alerta que, independentemente das
variantes, as medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento da covid-19 seguem as
mesmas. Não haverá, portanto,
alteração dos protocolos sanitários que já estão sendo adotados. (Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde liberou na sexta-feira (18) R$ 2,8
milhões para ampliar o programa Consultório na Rua que reforça as ações de combate à covid-19 junto as pessoas em situação de rua. O recurso será destinado aos municípios que dão
assistência aos serviços de saúde às pessoas em situação de vulnerabilidade. Desde o começo
do ano, já foram repassados
mais de R$ 20 milhões para custeio da iniciativa.
O projeto conta com 158
equipes espalhadas por todo o
Brasil compostas por multiprofissionais itinerantes, que

desenvolvem ações integrais
de saúde frente às necessidades da população em situação
de rua.
“É um projeto prioritário de
atenção primária, levar assistência à saúde para aqueles que mais
precisam. O governo tem se preocupado muito com esses aspectos”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Segundo a pasta, estima-se
que aproximadamente 140 mil
cidadãos maiores de 18 anos,
que se encontram em condição
de extrema pobreza na rua, devem se vacinar contra o novo
coronavírus. (Agencia Brasil)

Policial é morto e
80 alunos são
sequestrados em
ataque na Nigéria
Homens armados mataram um policial e sequestraram pelo
menos 80 alunos e cinco professores em uma escola do estado
nigeriano de Kebbi, informaram a polícia, moradores e um professor.
É o terceiro sequestro em massa em três meses no noroeste
da Nigéria, e as autoridades culpam bandidos armados que buscam resgates.
Usman Aliyu, que leciona na escola, disse que os atiradores
levaram mais de 80 alunos, a maioria meninas.
“Eles mataram um dos policiais, entraram pelo portão e foram direto às salas de aula”, afirmou ele à Reuters.
O porta-voz da polícia de Kebbi, Nafiu Abubakar, disse que
os bandidos mataram um policial durante uma troca de tiros e
que também balearam um aluno, que estava recebendo tratamento médico.
A polícia ainda não havia comunicado o número de alunos
desaparecidos na noite de quinta-feira (17), e um porta-voz do
governador de Kebbi afirmou que a força está realizando uma
contagem dos desaparecidos.
O ataque ocorreu em um colégio do governo federal da cidade remota de Birnin Yauri. Segundo Abubakar, forças de segurança estão vasculhando uma floresta próxima à procura dos alunos
e professores raptados.
Atiku Aboki, um morador que foi à escola pouco depois de
os disparos terminarem, informou que viu uma cena de pânico e
confusão enquanto pessoas procuravam os filhos.
Bandidos em busca de resgate já sequestraram mais de 800
alunos nigerianos em escolas desde dezembro. Alguns foram libertados e outros continuam desaparecidos. (Agencia Brasil)

Israel volta a
bombardear Gaza
após lançamento de
balões pelo Hamas
Israel voltou a lançar ataques aéreos na Faixa de Gaza na noite da quinta-feira (17), em resposta ao lançamento de balões incendiários por parte de ativistas palestinos mobilizados pelo
Hamas. É a segunda vez que Israel bombardeia a Palestina desde
que foi quebrado o cessar-fogo, que durou menos de um mês.
Os ataques ocorreram depois de militantes palestinos, na
fronteira de Gaza, terem lançado balões incendiários contra território israelense pelo terceiro dia consecutivo.
Os militares disseram que aviões de combate atingiram “complexos militares e um local de lançamento de rockets” do Hamas em resposta aos balões, indicando que as suas forças estão
se preparando para uma “variedade de cenários, incluindo a retomada das hostilidades”.
Segundo fontes das forças de segurança palestinas, a Força
Aérea israelense teve como alvo pelo menos um local a leste de
Khan Younes, cidade no sul da Faixa de Gaza, enclave de 2 milhões de habitantes. Não houve relatos imediatos de vítimas dos
ataques.
Os bombardeios na Faixa de Gaza foram retomados no início
da madrugada de quarta-feira (16), também após o lançamento
de balões incendiários a partir de território palestino. A volta
dos bombardeios marcou o fim do cessar-fogo que durou apenas
25 dias. Este é o primeiro ataque israelense desde que o governo
de coligação, liderado por Naftali Bennett, tomou posse, substituindo assim Benjamin Netanyahu do cargo de primeiro-ministro, que ocupou durante mais de uma década.
As hostilidades retomadas na madruga de quarta-feira ocorrem na sequência de uma marcha em Jerusalém Oriental, organizada por nacionalistas judeus e que marcou a vitória do país na
guerra dos seis dias, em 1967. A Marcha das Bandeiras, ou o Dia
de Jerusalém, foi o primeiro teste para o novo governo.
Israelenses radicais desfilaram pelas ruas da Cidade Velha,
numa clara provocação aos palestinos de Jerusalém, que avisaram que iriam retaliar e cumpriram a promessa, ao lançar balões
que provocaram pelo menos 20 incêndios em Israel.
Na quinta-feira de manhã, a polícia israelense usou granadas
de atordoamento e canhões de água para dispersar manifestantes
palestinos diante da Porta de Damasco, em Jerusalém. Pelo menos oito palestinos foram detidos e dezenas ficaram feridos.
O cessar-fogo alcançado pelas duas partes em 21 de maio
tinha colocado um ponto final a 11 dias de guerra no mês passado. O conflito causou 260 mortos no lado palestino, incluindo
crianças, adolescentes e combatentes, e 13 mortos em Israel,
incluindo uma criança, uma adolescente e um soldado. (Agencia
Brasil)
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Vacinação de covid evita 43 mil
mortes de idosos em 13 semanas
Normas tratam de
emissão de selo para
certificar projetos
ambientais
Três meses após o governo federal lançar o programa
Águas Brasileiras visando estimular a revitalização de bacias hidrográficas, o Comitê
Gestor do Selo Aliança pelas
Águas Brasileiras divulgou,
na sexta-feira (18), as normas
para concessão do selo que
certifica a participação de empresas, organizações da sociedade civil e instituições públicas no projeto.
O selo Aliança pelas
Águas Brasileiras foi instituído em 22 de março, por meio
da Portaria nº 499, que trata
da concessão do certificado
às ações de conservação,
preservação e recuperação
ambientais que proporcionem o aumento da disponibilidade hídrica, em quantidade e qualidade, para os usos

múltiplos nas bacias hidrográficas.
Já a Resolução nº 1, do
Comitê Gestor, institui o regulamento de certificação
dos projetos habilitados e
qualificados.
O selo traz o desenho de
um pato-mergulhão – embaixador das águas brasileiras
e uma das aves mais ameaçadas de extinção nas Américas, que vive e se reproduz
apenas em rios e cursos
d’água extremamente limpos.
Segundo o Ministério do
Desenvolvimento Regional,
a imagem do animal foi escolhida por ser considerado um
bioindicador ambiental, já
que sua presença costuma
indicar a qualidade dos mananciais d´agua. (Agencia
Brasil)

Bolsonaro inaugura
102 km de asfalto em
trecho da
Transamazônica
O presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda na sexta-feira (18) no Pará, onde participou
da entrega de títulos rurais e
da inauguração de um trecho
asfaltado da rodovia BR-230, a
Transamazônica.
Na primeira atividade, em
Marabá, região central do estado, foi feita a entrega simbólica
de 50.162 títulos definitivos e
provisórios de propriedade de
terra. A maior parte dos títulos
(47.234) tem como beneficiários
famílias assentadas da reforma
agrária. Outros 2.924 títulos foram entregues a ocupantes de
glebas públicas federais. A entrega foi simbólica e corresponde ao total de títulos emitidos
nos últimos dois anos.
“Essas pessoas, agora, perfazendo um total de 50 mil aqui
no estado, têm um pedaço de
terra para dizer que é seu e de
sua família”, afirmou o presi-

dente, em discurso. O presidente defendeu o direito de propriedade, chamando de “sagrado”.
Transamazônica
Após o evento em Marabá,
Bolsonaro se deslocou para o
município de Novo Repartimento, a pouco mais de 180 km ao
norte. O município é cortado pela
Rodovia Transamazônica (BR230) entre os rios Tocantins e
Xingu. O trecho asfaltado tem
102 quilômetros de extensão e
liga Novo Repartimento a Itupiranga.
A cerimônia também marcou
a assinatura da ordem de serviço para construção da ponte sobre o Rio Xingu. Atualmente, a
transposição do rio pela Transamazônica é feita por meio de
balsa. De acordo com o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a previsão é que a obra comece no ano que vem. (Agencia
Brasil)

Pesquisa da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) estimou que o avanço da vacinação contra a covid-19 é responsável pela prevenção de mais de
40 mil mortes de idosos em um
intervalo de treze semanas no
Brasil. Os dados, divulgados na
quinta-feira (17), são de levantamento realizado pelo Centro
de Pesquisas Epidemiológicas
da UFPel, em parceria com a
Universidade Harvard e o Ministério da Saúde.
Os cálculos revelaram que,
se o número de mortes entre os
mais idosos tivesse seguido a
mesma tendência observada
para os brasileiros mais jovens,
seriam esperadas 70.015 mortes
de pessoas de 80 anos ou mais.
No entanto, foram registradas
37.401 mortes no período. Entre as pessoas de 70 a 79 anos,
a expectativa de mortes era de
20.238 contra 13.838 registradas. Somando as estimativas
para ambas as faixas etárias, foram evitadas as mortes de
43.082 idosos no país.
“Encontramos evidências
de que, embora a disseminação
da variante P.1 (gama) tenha levado ao aumento das mortes
por covid-19 em todas as idades, a proporção de óbitos entre os idosos começou a cair rapidamente a partir da segunda

quinzena de fevereiro de 2021.
Até então, essa proporção tinha se mantido estável em torno de 25% a 30% desde o início
da epidemia, mas se encontra
agora abaixo de 13%”, disse o
epidemiologista da UFPel e líder do estudo, Cesar Victora.
Ele acrescentou que as “análises de óbitos por outras causas mostram que o declínio proporcional entre os idosos é específico para as mortes por covid-19”. Os pesquisadores concluíram, portanto, que o avanço
da campanha de vacinação contra a doença está associado às
quedas progressivas na proporção de mortes de idosos pelo
novo coronavírus no Brasil.
Victora avalia que a principal contribuição do levantamento é fornecer evidências
sobre a efetividade do programa de vacinação no Brasil como
um todo, em um cenário onde a
variante gama atualmente predomina, confirmando os achados de estudos anteriores realizados em grupos populacionais mais restritos.
“Como o distanciamento
social e uso de máscara estão
sendo adotados de forma limitada na maior parte do país, o
rápido aumento da vacinação
permanece como a abordagem
mais promissora para controlar

a pandemia”, concluiu o pesquisador.
Detalhes do estudo
Para o levantamento, os
pesquisadores analisaram as
tendências de mortes por covid19 e por outras causas não relacionadas ao novo coronavírus
no período de 3 de janeiro a 27
de maio de 2021, com base em
dados sobre óbitos e cobertura
vacinal registrados pelo Ministério da Saúde. No período, o
país registrou 238.414 mortes
por covid-19 e 447.817 mortes
por outras causas.
Os resultados revelaram
que número de mortes por covid-19 em todas as idades aumentou a partir do final de fevereiro em decorrência da rápida disseminação da variante
gama para todo o país.
Os níveis nacionais de cobertura com a primeira dose da
vacina alcançaram metade dos
idosos de 80 anos ou mais na
primeira quinzena de fevereiro
e passaram dos 80% na quinzena seguinte, com estabilidade
em torno de 95% a partir de
março.
Os pesquisadores observaram que, em paralelo, o percentual de mortes de idosos caiu
de 28% do total de óbitos por
covid-19, em janeiro, para 12%,
em maio, com início de queda

acentuada a partir da segunda
metade de fevereiro. Enquanto
a proporção de mortes nesse
grupo por causas não relacionadas à covid-19 permaneceu
estável em quase 30% no mesmo período.
Para a faixa etária de 70 a 79
anos, a cobertura vacinal com a
primeira dose atingiu metade da
população na última semana de
março, alcançando 90% na primeira metade de maio. A proporção de mortes por covid-19 nesse grupo permaneceu em torno
de 25% do total de mortes pela
doença até a segunda semana
de abril.
A partir daquele momento,
essa proporção de mortes por
covid-19 começou a diminuir de
forma acentuada, chegando a
16% na última semana de maio.
Entre esses idosos, a proporção de mortes por outras causas permaneceu estável em torno de 20%.
Ainda de acordo com o estudo da UFPel, a vacina CoronaVac representou 65,4% e a AstraZeneca/Oxford 29,8% de todas as
doses administradas ao longo do
mês de janeiro, enquanto as porcentagens foram de 36,5% para
CoronaVac e 53,3% para AstraZeneca/Oxford no período entre
meados de abril e metade de maio.
(Agencia Brasil)

Covid-19: boletim epidemiológico
mostra aumento de casos e óbitos
Segundo informa o mais recente Boletim Epidemiológico
Especial Nº. 67 do Ministério da
Saúde, a semana epidemiológica 23, compreendida entre os
dias 6 e 12 de junho, mostrou
que houve alta no número de
contaminações e óbitos por covid-19 no Brasil.
O levantamento mostra que
13.741 pessoas que não resistiram à covid-19, enquanto na semana anterior o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde
trouxe 11.474 óbitos. O número
representa um aumento de 20%
em relação à semana anterior.
Após um período de estabilidade identificado em semanas
anteriores, o levantamento mostra uma retomada do crescimento da curva de óbitos. A média
móvel, número total do período
dividido pelos sete dias da semana de mortes na semana epi-

demiológica 23 ficou em 1.963.
Novos casos de covid-19 aumentaram 7% na semana de 6 a
12 de junho. Neste período, foram registrados 467.393 novos
diagnósticos da doença, contra
435.825 na semana anterior. A
média móvel de casos ficou em
66.770.
O resultado da semana epidemiológica 23 mostra retomada
de crescimento após a queda
identificada na semana 21, que
compreende os dias 23 a 29 de
maio. A queda no número de casos positivos de covid-19 foi iniciada em março, com um revés na
semana epidemiológica 13.
Estados
Na semana de 6 a 12 de junho, 16 estados mostraram
acréscimo de casos, dois e o Distrito Federal ficaram estáveis e
oito tiveram redução. Os crescimentos mais intensos ocorreram

no Pará (54%) e Rio Grande do
Sul (49%). Já as quedas mais
efetivas se deram no Ceará (38%) e Acre (-16%).
No caso dos novos óbitos,
o número de estados com aumento desse índice foi de 17, enquanto três ficaram estáveis e
seis mais o DF tiveram menos
mortes novas em relação ao balanço da semana anterior. Os
maiores incrementos aconteceram em Roraima (75%) e Paraná
(65%). As reduções mais efetivas foram registradas no Acre (26%) e Espírito Santo (-20%)
Mundo
A Índia seguiu no topo de
mortes por semana. Lá foram registrados 23.625 novos óbitos.
O Brasil mantém a 2ª colocação.
Em seguida vêm Argentina
(4.208), Colômbia (3.770) e Estados Unidos (2.598). Quando
considerados números absolu-

tos, o Brasil segue na 2ª posição, atrás dos Estados Unidos
(599.664). Quando consideradas
as mortes por 1 milhão de habitantes, o Brasil fica na 7ª colocação.
A Índia também é a campeã
em novos casos, tendo 630.650
na semana analisada. O Brasil
ocupou a 2ª colocação no
ranking de casos, seguido pela
Colômbia (177.688), Argentina
(172.123) e Estados Unidos
(100.202). Na comparação em
números absolutos, o Brasil fica
na 3ª posição, atrás dos EUA
(33,4 milhões) e Índia (29,4 milhões). Na comparação proporcional, por 1 milhão de habitantes, o Brasil ocupa a 17ª posição.
O Boletim Especial Epidemiológico pode ser lido na íntegra
no site do Ministério da Saúde.
(Agencia Brasil)
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Ipiranga Bioenergia Iacanga S.A.
CNPJ nº 25.206.734/0001-52 - NIRE 35300493273
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Junho de 2021
1. Data, Horário e Local: em 18 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede da Ipiranga Bioenergia Iacanga S.A. (“Companhia”), na Cidade de
Iacanga, Estado de São Paulo, na Rodovia Cezário José de Castilho, Km 400 + 800 metros, Setores A e B, S/N, Zona Rural, Fazenda Nova CXPST
41, CEP 17180-000. 2. Convocação: dispensada a publicação de edital de convocação e formalidades de convocação com fundamento no
artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presenças: acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas do “Livro de Presença de
Acionistas”. 4. Mesa: Presidente: Leopoldo Tittoto; Secretário: Matheus Mazza Tittoto. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (5.1) a prestação, pela
Companhia, de garantia fidejussória na forma de fiança (“Fiança”), em conjunto com Ipiranga Agrícola Ltda., inscrita no CNPJ sob o
nº 39.337.370/0001-54 (“Ipiranga Agrícola” e, quando em conjunto com a Companhia, “Fiadores”), no âmbito da segunda emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no montante total de
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures”) da Ipiranga Agroindustrial S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.280.328/0001-58
(“Emissora” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
(“Oferta”); (5.2) a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas para efetivar a prestação da Fiança no âmbito da Emissão e
da Oferta, incluindo (i) negociar e celebrar todos os documentos, contratos, declarações, procurações e seus eventuais aditamentos, conforme
aplicável e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima; e (5.3) a ratificação de todos os atos relacionados às matérias
acima que tenham sido praticados pela administração anteriormente à data desta assembleia geral. 6. Deliberações: Por unanimidade dos
presentes, e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1 Aprovar a prestação de Fiança
pela Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas
por meio da competente escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”): I. Destinação dos Recursos. Nos termos do artigo 2°,
parágrafo 1°, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), bem como do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016
e da Portaria nº 252, expedida pelo Ministério de Minas e Energia, de 17 de junho de 2019, conforme alterada, e da Resolução do Conselho
Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011, tendo em vista o enquadramento do Projeto (conforme definido abaixo) como
prioritário, por meio da Portaria nº 24, expedida pelo Ministério de Minas e Energia, em 28 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União
em 16 de junho de 2021, os recursos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para pagamento de gastos,
despesas ou dívidas relacionados aos investimentos em infraestrutura na manutenção de canaviais referente à safra 2020/2021, destinado à
produção de etanol nas unidades produtoras da Emissora, localizadas nas cidades de Iacanga e Mococa, ambas no Estado de São Paulo
(“Projeto”). II. Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de
Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do contrato de distribuição pública das
Debêntures (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação de Coordenador(es), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade
das Debêntures, tendo como público alvo exclusivamente investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM
nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Investidores Profissionais”). III. Número da Emissão. As Debêntures representam a segunda emissão de debêntures
da Emissora. IV. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de
Emissão (conforme abaixo definida). V. Quantidade. Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures. VI. Valor Nominal Unitário. As
Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). VII. Séries. A Emissão será
realizada em série única. VIII. Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora. IX. Espécie. As
Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, com garantia adicional fidejussória e sem
preferência. X. Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela a ser definida na Escritura de Emissão
(“Data de Emissão”). XI. Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures (observada a Resolução
do CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019 (“Resolução CMN 4.751”)) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vigência de 97 (noventa e sete) meses a contar da Data de
Emissão, vencendo, em 2029 na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”). XII. Remuneração. A remuneração das
Debêntures será a seguinte: (a) atualização monetária: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, será
atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde a primeira Data de Integralização até a data da integral liquidação das Debêntures (“Atualização
Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), calculada de forma pro rata temporis por dias úteis de acordo com a fórmula a ser prevista
na Escritura de Emissão. (b) juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado incidirão juros remuneratórios equivalentes à 4,45%
(quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remuneratórios”). Os
Juros Remuneratórios serão incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, a partir da primeira Data de Integralização ou da Data de
Pagamento de Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o caso, calculado em regime de capitalização
composta pro rata temporis por dias úteis decorridos, de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. Ressalvadas as hipóteses
de resgate antecipado das Debêntures (observada a Resolução CMN 4.751) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão apurados, sem carência e pagos conforme
datas a serem previstas na Escritura de Emissão (cada uma, uma “Data de Pagamento de Juros Remuneratórios”). XIII. Garantia Fidejussória. Para
assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento de todas as obrigações a serem assumidas na Escritura de Emissão pela Emissora
(“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com garantia fidejussória representada por fiança prestada pela Companhia e pela Ipiranga
Agrícola, em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), representados pelo agente fiduciário, assumindo, em caráter irrevogável e
irretratável, a condição de fiadores, principais pagadores e responsáveis, solidariamente com a Emissora, pelo pagamento integral das Obrigações
Garantidas, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra
medida; XIV. Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada. XV. Amortização Extraordinária. As Debêntures não estarão sujeitas
à amortização extraordinária pela Emissora. XVI. Resgate Antecipado Facultativo. Exceto pelo disposto no item XVII abaixo, a Emissora não poderá,
voluntariamente, realizar o resgate antecipado de qualquer das Debêntures. XVII. Oferta Facultativa de Resgate Antecipado. Observados os demais
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, da Lei 12.431, da Resolução CMN 4.751 ou outro que venha a ser autorizado pela legislação
ou regulamentações aplicáveis, inclusive em relação ao eventual prazo mínimo entre a Data de Emissão e a data da Oferta de Resgate Antecipado,
se houver, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade (sendo vedada oferta facultativa de resgate
antecipado parcial) das Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada a igualdade de condições a
todos os Debenturistas para aceitar ou não o resgate das Debêntures por eles detidas, de acordo com os termos e condições a serem dispostos
na Escritura de Emissão. XVIII. Vencimento Antecipado Automático. A ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos de vencimento antecipado
automático acarretará o vencimento antecipado automático das obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de convocação de
assembleia geral de Debenturistas ou de qualquer forma de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial pelo Agente Fiduciário nesse sentido,
observados os demais termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão: (i) inadimplemento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, de
quaisquer obrigações relativas às Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, na respectiva data de pagamento, não sanado no prazo de até
2 (dois) Dias Úteis contados do respectivo inadimplemento, ou no respectivo prazo de cura específico previsto na Escritura de Emissão; (ii) (a)
decretação de falência da Emissora e/ou dos Fiadores; (b) requerimento de autofalência formulado pela Emissora e/ou pelos Fiadores; (c)
requerimento de falência da Emissora e/ou dos Fiadores formulado por terceiros, não elidido dentro do prazo legal; ou (d) pedido de recuperação
judicial ou de recuperação extrajudicial formulado pela Emissora e/ou pelos Fiadores, independentemente do deferimento ou homologação do
respectivo pedido pelo juízo; (e) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora e/ou dos Fiadores; (iii) transformação da Emissora em qualquer
outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária da
Emissora e/ou dos Fiadores contraída no âmbito do mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional, cujo valor,
individual ou agregado, seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, que não seja
devidamente sanado no prazo de cura previsto no respectivo instrumento; (v) vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da Emissora
e/ou dos Fiadores contraída no âmbito do mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional, cujo valor, individual ou agregado, seja
igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas; (vi) descumprimento, pela Emissora e/ou
pelos Fiadores de qualquer decisão arbitral ou sentença judicial com exigibilidade imediata, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas; (vii) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de
transferência ou promessa de transferência a terceiros, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão,
sem a prévia autorização dos Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das debêntures em circulação; (viii) destinação dos
recursos oriundos da Emissão de forma diversa da descrita na Escritura de Emissão; (ix) questionamento judicial formulado pela Emissora e/ou
pelos Fiadores, ou ainda por quaisquer de seus respectivos acionistas e/ou pessoas integrantes do seu grupo econômico, quanto à validade,
eficácia e/ou exequibilidade da Escritura de Emissão e/ou da Fiança; (x) cancelamento, rescisão ou declaração judicial de invalidade, nulidade,
ineficácia ou inexequibilidade, total ou parcial, da Escritura de Emissão ou da Fiança; (xi) resgate, amortização ou bonificação de ações da Emissora,
ou ainda, distribuição e/ou pagamento (inclusive por meio de antecipação) pela Emissora de dividendos em montante superior ao mínimo
obrigatório nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras remessas de recursos aos
acionistas da Emissora, exceto (a) no caso de distribuição, pela Emissora, de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório ou
pagamentos de juros sobre capital próprio, quando a Emissora e os Fiadores estiverem cumprindo, integralmente, todas as suas obrigações
estabelecidas na Escritura de Emissão; ou (b) mediante a prévia autorização de Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das
debêntures em circulação; (xii) redução de capital social da Emissora, exceto (a) para fins de absorção de prejuízos acumulados, nos termos do
artigo 174, § 3º da Lei das Sociedades por Ações; ou (b) se aprovado previamente por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
das Debêntures em circulação; (xiii) existência de decisão judicial, administrativa ou arbitral, de natureza condenatória e final que impeça ou possa
vir a impedir a continuidade do Projeto pela Emissora; (xiv) sequestro, expropriação, desapropriação, confisco ou outra medida que, de qualquer
modo, acarrete na indisponibilidade ou perda da propriedade ou posse da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora e/ou dos Fiadores,
ou, ainda, que impeça ou possa vir a impedir a continuidade do Projeto pela Emissora; e (xv) destruição ou falta de reposição tempestiva, abandono
total ou parcial ou perda, de qualquer forma, a qualquer tempo, de quaisquer ativos relevantes relacionados ao Projeto que impeça ou possa vir a
impedir a continuidade do Projeto pela Emissora. XIX. Vencimento Antecipado Não Automático. Na ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos
de vencimento antecipado não automático, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar
conhecimento de tal evento, assembleia geral de Debenturistas para deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, observados, em qualquer caso, os quóruns específicos de aprovação a serem previstos na Escritura de Emissão: (i)
inadimplemento de obrigação pecuniária da Emissora e/ou dos Fiadores contraída perante quaisquer terceiros (exceto aquelas contraídas pela
Emissora no âmbito do mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional), cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior
a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou seu valor equivalente em outras moedas, que não seja devidamente sanado no prazo de cura previsto
no respectivo instrumento; (ii) inadimplemento de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão, não sanado no prazo de 10
(dez) Dias Úteis contados da data do respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as quais
tenha sido estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais eventos de inadimplemento; (iii) não constituição e/ou formalização da
Fiança, nos termos e prazos estabelecidos na Escritura de Emissão; (iv) constituição de hipoteca, penhor, alienação fiduciária, usufruto,
fideicomisso, promessa de venda, opção de compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, arresto, sequestro ou penhora, judicial ou
extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito prático similar a qualquer das expressões acima (“Ônus”) sobre quaisquer
ativos relevantes para o desenvolvimento das atividades da Emissora, assim entendidos como aqueles que totalizem 20% (vinte por cento) ou mais
do ativo total da Emissora, exceto: (a) se previamente autorizado por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures
em circulação; (b) por Ônus existentes na Data de Emissão, conforme previsto nas notas explicativas às demonstrações financeiras da Emissora
então mais recentes na Data de Emissão; e (c) por Ônus constituídos em decorrência de renovações ou substituições ou repactuações, totais ou
parciais, de dívidas existentes na Data de Emissão, desde que o Ônus seja constituído exclusivamente sobre o ativo que garante a dívida renovada,
substituída ou repactuada; (v) concessão, pela Emissora, de mútuos, diretos ou indiretos, bem como avais, fianças ou outras garantias corporativas
a terceiros, após a Data de Emissão, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor
equivalente em outras moedas, sem a prévia autorização dos Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em
circulação; (vi) protesto(s) de título(s) contra a Emissora e/ou contra os Fiadores, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, exceto se o referido protesto for decorrente de erro ou má-fé
de terceiros devidamente comprovado pela Emissora e/ou pelos Fiadores, ou se for revogado ou cancelado, em qualquer dos casos, em até 5
(cinco) Dias Úteis contados da data do respectivo protesto; (vii) mudança ou alteração no objeto social da Emissora que modifique a atividade
principal atualmente por ela praticada de forma relevante e/ou impeça ou dificulte de qualquer forma a implantação e execução do Projeto, exceto
(i) se tal alteração decorrer de lei ou exigência de qualquer órgão regulador a que a Emissora esteja submetida ou (ii) for aprovada por Debenturistas
que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (viii) alteração do controle acionário direto ou indireto (conforme
definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da Emissora e/ou dos Fiadores, sem prévia autorização de
Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (ix) cisão, fusão ou incorporação, inclusive incorporação
de ações, da Emissora e/ou dos Fiadores, ou, ainda, qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emissora, exceto se (a) for
aprovada por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; ou (b) for assegurado aos Debenturistas
o direito de resgate das Debêntures por eles detidas, nos termos do artigo 231, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações; (x) inclusão
em acordo societário ou estatuto social da Emissora de dispositivo que importe em restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das
obrigações pecuniárias decorrentes da Escritura de Emissão; (xi) revelarem-se (a) falsas ou enganosas; ou (b) incorretas, incompletas ou
inconsistentes, desde que tal incorreção, incompletude ou inconsistência, conforme o caso, resulte ou possa resultar em um efeito adverso
relevante, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou pelos Fiadores na Escritura de Emissão; (xii) revogação,
cancelamento ou suspensão das autorizações pela ANP que interrompa ou de qualquer outra forma impossibilite a continuidade total ou parcial das
operações das instalações da Emissora e/ou da comercialização da produção de etanol; (xiii) não renovação, cance
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à usucapião administrativo, prenotado sob nº 775.587 em 30 de
agosto de 2029 a requerimento deAVELINO BURIGO, RG nº 6.421.797-SSP/SPe CPF nº 455.437.718-00
e sua mulher EDNA KONKOWSKI BURIGO, RG nº 6.565.018-9-SSP/SP e CPF nº 851.824.608-30, brasileiros,
aposentados, casados pelo regime da comunhão universal de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Av. Macuco nº 280, aptº 13 do Edifício Belvedere, Bloco B, FAZ SABER aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/
15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre: a) o apartamento nº 13, localizado
no 1º andar, com a área exclusiva de 88,67m2, área comum de 43,63m2, perfazendo a área total de 132,30m2,
correspondendo a fração ideal de 0,00495 no terreno, matriculado sob nº 171.465, neste Cartório e, b) a vaga
nº 164 (para efeito de identificação e disponibilidade), na garagem localizada no 1º subsolo, com a área total
de 30,15m2, fração ideal de 0,00112 no terreno, matriculada sob nº 171.473, neste Cartório, do Edifício
Condomínio Villa Real, situado na Av. Macuco nºs 240 e 280, em Indianópolis, de propriedade de CTE –
Companhia Técnica de Engenharia e Participações, CNPJ nº 56.786.049/0001-76, com sede nesta Capital,
na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.451, 13º andar; ACAUÃ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 52.622.487/
0001-48, com sede nesta Capital, naAv. Paulista nº 2100; AVENIDAPAULISTA Imóveis, Representações e
Serviços Ltda, CNPJ nº 43.715.622/0001-09, com sede nesta Capital, na Rua Augusta nº 1.642, 4º andar, Ala
B; INDUVEL Indústria de Veludos Ltda, CNPJ nº 43.493.295/0001-98, com sede nesta Capital, na Rua
Visconde de Taunay nº 334, 1º andar, na proporção de 25%, 25%, 35% e 15%, respectivamente, alegando e
comprovando posse mansa e pacifica a mais de 20 anos. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumiremse aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017
da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de maio de 2021.
05 e 21/06
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Ipiranga Agroindustrial S.A.
CNPJ nº 07.280.328/0001-58 - NIRE 35300383966
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de junho de 2021
1. Data, Horário e Local: em 18 de junho de 2021, às 9:30 horas, na sede da Ipiranga Agroindustrial S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), na Cidade
de Iacanga, Estado de São Paulo, na Rodovia Cezário José de Castilho, Km 400 + 800 metros, S/N, Zona Rural, Fazenda Nova CXPST 41, CEP
17180-000. 2. Convocação: dispensada a publicação de edital de convocação e formalidades de convocação com fundamento no artigo 124,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presenças: acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas do “Livro de Presença de
Acionistas”. 4. Mesa: Presidente: Leopoldo Tittoto; Secretário: Matheus Mazza Tittoto. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (5.1) a realização, pela
Companhia, da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, em série única, no montante total de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”), as quais
serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (5.2) a autorização à diretoria da
Companhia para tomar todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo (i) negociar e celebrar todos os documentos, contratos,
declarações, procurações e seus eventuais aditamentos, conforme aplicável e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias
acima; (ii) contratar instituição(ões) financeira(s) integrante(s) do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediar a Oferta
(“Coordenador(es)”) e os demais prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta (tais como agente fiduciário, escriturador, banco
liquidante, assessores jurídicos e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta),
fixando-lhes os respectivos honorários; e (5.3) a ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima que tenham sido praticados pela
administração anteriormente à data desta assembleia geral. 6. Deliberações: Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições, após
debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1 Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes
características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da competente escritura de emissão das Debêntures
(“Escritura de Emissão”): I. Destinação dos Recursos. Nos termos do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme
alterada (“Lei 12.431”), bem como do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 e da Portaria nº 252, expedida pelo Ministério de Minas e
Energia, de 17 de junho de 2019, conforme alterada, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011,
tendo em vista o enquadramento do Projeto (conforme definido abaixo) como prioritário, por meio da Portaria nº 24, expedida pelo Ministério de
Minas e Energia, em 28 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 16 de junho de 2021, os recursos captados pela Emissora por
meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para pagamento de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos investimentos em
infraestrutura na manutenção de canaviais referente à safra 2020/2021, destinado à produção de etanol nas unidades produtoras da Companhia,
localizadas nas cidades de Iacanga e Mococa, ambas no Estado de São Paulo (“Projeto”). II. Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta
pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do contrato de distribuição pública das Debêntures (“Contrato de Distribuição”), com a
intermediação de Coordenador(es), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, tendo como público alvo
exclusivamente investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021
(“Resolução CVM 30”) (“Investidores Profissionais”). III. Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão depositadas para
distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a respectiva distribuição liquidada financeiramente por meio da B3. As Debêntures serão subscritas e
integralizadas preferencialmente em uma única data, no ato da subscrição, à vista, em moeda corrente nacional (“Data de Integralização”), pelo
Valor Nominal Unitário (conforme abaixo definido). Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures em uma única
data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário
Atualizado (conforme abaixo definido), acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido), calculados pro rata temporis desde a
primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, utilizando-se, para tanto, 8 (oito) casas decimais, sem arredondamentos,
de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. A exclusivo critério dos Coordenador(es), conforme indicado no Contrato de Distribuição,
as Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas com ágio ou deságio, a ser definido no ato de subscrição das Debêntures, sendo certo que,
caso aplicável, o ágio ou deságio, será o mesmo para todas as Debêntures integralizadas naquela data. IV. Negociação. As Debêntures serão
depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela
B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures
somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre Investidores Qualificados, assim definidos nos
termos do artigo 12 da Resolução CVM 30 (“Investidores Qualificados”), depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição pelos investidores profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, salvo na hipótese de exercício da
garantia firme pelos Coordenador(es) no momento da subscrição, nos termos do inciso II, artigo 13 da Instrução CVM 476, e observado o
cumprimento pela Emissora das obrigações de que trata o artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo certo ainda que a negociação deverá respeitar
as disposições legais e regulamentares aplicáveis. V. Número da Emissão. As Debêntures representam a segunda emissão de debêntures da
Companhia. VI. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de
Emissão (conforme abaixo definida). VII. Quantidade. Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures. VIII. Valor Nominal Unitário. As
Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). IX. Séries. A Emissão será
realizada em série única. X. Forma e Comprovação da Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão
de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo
escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo extrato
expedido pela B3 em nome do titular das Debêntures (“Debenturista”). XI. Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de
emissão da Companhia. XII. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações,
com garantia adicional fidejussória e sem preferência. XIII. Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será
aquela a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). XIV. Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate
antecipado das Debêntures (observada a Resolução do CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019 (“Resolução CMN 4.751”)) ou vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de
vigência de 97 (noventa e sete) meses a contar da Data de Emissão, vencendo em 2029, na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data
de Vencimento”). XV. Pagamento do Valor Nominal Unitário. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures (observada a
Resolução CMN 4.751) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de
Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 5 (cinco) parcelas anuais e consecutivas, a partir de 2025, nas datas e
percentuais a serem indicados na Escritura de Emissão: XVI. Remuneração. A remuneração das Debêntures será a seguinte: (a) atualização
monetária: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, desde a primeira Data de Integralização até a data da integral liquidação das Debêntures (“Atualização Monetária”), sendo o produto
da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (“Valor
Nominal Unitário Atualizado”), calculada de forma pro rata temporis por dias úteis de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão.
(b) juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado incidirão juros remuneratórios equivalentes à 4,45% (quatro inteiros e quarenta
e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios serão
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, a partir da primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento de Juros
Remuneratórios (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o caso, calculado em regime de capitalização composta pro rata
temporis por dias úteis decorridos, de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. Ressalvadas as hipóteses de resgate
antecipado das Debêntures (observada a Resolução CMN 4.751) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão apurados, sem carência e pagos conforme datas a serem
previstas na Escritura de Emissão (cada uma, uma “Data de Pagamento de Juros Remuneratórios”). XVII. Garantia Fidejussória. Para assegurar
o fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento de todas as obrigações a serem assumidas na Escritura de Emissão pela Emissora
(“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com garantia fidejussória representada por fiança prestada pela Ipiranga Agrícola Ltda. e pela
Ipiranga Bioenergia Iacanga S.A. (em conjunto, os “Fiadores”), em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, assumindo, em
caráter irrevogável e irretratável, a condição de fiadores, principais pagadores e responsáveis, solidariamente com a Emissora, pelo pagamento
integral das Obrigações Garantidas, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial ou
extrajudicial, ou qualquer outra medida (“Fiança”). XVIII. Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada. XIX. Amortização
Extraordinária. As Debêntures não estarão sujeitas à amortização extraordinária pela Emissora. XX. Resgate Antecipado Facultativo. Exceto pelo
disposto no item XXI abaixo, a Emissora não poderá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado de qualquer das Debêntures. XXI. Oferta
Facultativa de Resgate Antecipado. Observados os demais termos a serem previstos na Escritura de Emissão, da Lei 12.431, da Resolução CMN
4.751 ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentações aplicáveis, inclusive em relação ao eventual prazo mínimo entre a
Data de Emissão e a data da Oferta de Resgate Antecipado, se houver, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate
antecipado da totalidade (sendo vedada oferta facultativa de resgate antecipado parcial) das Debêntures, que será endereçada a todos os
Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar ou não o resgate das Debêntures
por eles detidas, de acordo com os termos e condições a serem dispostos na Escritura de Emissão. XXII. Vencimento Antecipado Automático. A
ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos de vencimento antecipado automático acarretará o vencimento antecipado automático das
obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de convocação de assembleia geral de Debenturistas ou de qualquer forma de aviso
ou notificação, judicial ou extrajudicial pelo Agente Fiduciário nesse sentido, observados os demais termos e condições a serem previstos na
Escritura de Emissão: (i) inadimplemento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, de quaisquer obrigações relativas às Debêntures, nos termos da
Escritura de Emissão, na respectiva data de pagamento, não sanado no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do respectivo inadimplemento,
ou no respectivo prazo de cura específico previsto na Escritura de Emissão; (ii) (a) decretação de falência da Emissora e/ou dos Fiadores;
(b) requerimento de autofalência formulado pela Emissora e/ou pelos Fiadores; (c) requerimento de falência da Emissora e/ou dos Fiadores
formulado por terceiros, não elidido dentro do prazo legal; ou (d) pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial formulado pela
Emissora e/ou pelos Fiadores, independentemente do deferimento ou homologação do respectivo pedido pelo juízo; (e) liquidação, dissolução ou
extinção da Emissora e/ou dos Fiadores; (iii) transformação da Emissora em qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da
Lei das Sociedades por Ações; (iv) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária da Emissora e/ou dos Fiadores contraída no âmbito do
mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, que não seja devidamente sanado no prazo de cura previsto no respectivo
instrumento; (v) vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da Emissora e/ou dos Fiadores contraída no âmbito do mercado
financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões
de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas; (vi) descumprimento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores de qualquer decisão arbitral ou
sentença judicial com exigibilidade imediata, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu
valor equivalente em outras moedas; (vii) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a
terceiros, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia autorização dos Debenturistas
que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das debêntures em circulação; (viii) destinação dos recursos oriundos da Emissão de forma diversa
da descrita na Escritura de Emissão; (ix) questionamento judicial formulado pela Emissora e/ou pelos Fiadores, ou ainda por quaisquer de seus
respectivos acionistas e/ou pessoas integrantes do seu grupo econômico, quanto à validade, eficácia e/ou exequibilidade da Escritura de Emissão
e/ou da Fiança; (x) cancelamento, rescisão ou declaração judicial de invalidade, nulidade, ineficácia ou inexequibilidade, total ou parcial, da
Escritura de Emissão ou da Fiança; (xi) resgate, amortização ou bonificação de ações da Emissora, ou ainda, distribuição e/ou pagamento
(inclusive por meio de antecipação) pela Emissora de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório nos termos do artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras remessas de recursos aos acionistas da Emissora, exceto (a) no caso
de distribuição, pela Emissora, de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório ou pagamentos de juros sobre capital próprio, quando
a Emissora e os Fiadores estiverem cumprindo, integralmente, todas as suas obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão; ou (b) mediante
a prévia autorização de Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das debêntures em circulação; (xii) redução de capital social
da Emissora, exceto (a) para fins de absorção de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 174, § 3º da Lei das Sociedades por Ações; ou (b)
se aprovado previamente por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (xiii) existência de
decisão judicial, administrativa ou arbitral, de natureza condenatória e final que impeça ou possa vir a impedir a continuidade do Projeto pela
Emissora; (xiv) sequestro, expropriação, desapropriação, confisco ou outra medida que, de qualquer modo, acarrete na indisponibilidade ou perda
da propriedade ou posse da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora e/ou dos Fiadores, ou, ainda, que impeça ou possa vir a
impedir a continuidade do Projeto pela Emissora; e (xv) destruição ou falta de reposição tempestiva, abandono total ou parcial ou perda, de
qualquer forma, a qualquer tempo, de quaisquer ativos relevantes relacionados ao Projeto que impeça ou possa vir a impedir a continuidade do
Projeto pela Emissora. XXIII. Vencimento Antecipado Não Automático. Na ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos de vencimento
antecipado não automático, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento de tal
evento, assembleia geral de Debenturistas para deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, observados, em qualquer caso, os quóruns específicos de aprovação a serem previstos na Escritura de Emissão: (i) inadimplemento
de obrigação pecuniária da Emissora e/ou dos Fiadores contraída perante quaisquer terceiros (exceto aquelas contraídas pela Emissora no
âmbito do mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional), cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou seu valor equivalente em outras moedas, que não seja devidamente sanado no prazo de cura previsto
no respectivo instrumento; (ii) inadimplemento de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão, não sanado no prazo de
10 (dez) Dias Úteis contados da data do respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as
quais tenha sido estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais eventos de inadimplemento; (iii) não constituição e/ou
formalização da Fiança, nos termos e prazos estabelecidos na Escritura de Emissão; (iv) constituição de hipoteca, penhor, alienação fiduciária,
usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, arresto, sequestro ou penhora,
judicial ou extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito prático similar a qualquer das expressões acima (“Ônus”) sobre
quaisquer ativos relevantes para o desenvolvimento das atividades da Emissora, assim entendidos como aqueles que totalizem 20% (vinte por
cento) ou mais do ativo total da Emissora, exceto: (a) se previamente autorizado por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
das Debêntures em circulação; (b) por Ônus existentes na Data de Emissão, conforme previsto nas notas explicativas às demonstrações
financeiras da Emissora então mais recentes na Data de Emissão; e (c) por Ônus constituídos em decorrência de renovações ou substituições ou
repactuações, totais ou parciais, de dívidas existentes na Data de Emissão, desde que o Ônus seja constituído exclusivamente sobre o ativo que
garante a dívida renovada, substituída ou repactuada; (v) concessão, pela Emissora, de mútuos, diretos ou indiretos, bem como avais, fianças ou
outras garantias corporativas a terceiros, após a Data de Emissão, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, sem a prévia autorização dos Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) das Debêntures em circulação; (vi) protesto(s) de título(s) contra a Emissora e/ou contra os Fiadores, cujo valor, individual ou agregado,
seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, exceto se o referido protesto for
decorrente de erro ou má-fé de terceiros devidamente comprovado pela Emissora e/ou pelos Fiadores, ou se for revogado ou cancelado, em
qualquer dos casos, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do respectivo protesto; (vii) mudança ou alteração no objeto social da Emissora
que modifique a atividade principal atualmente por ela praticada de forma relevante e/ou impeça ou dificulte de qualquer forma a implantação e
execução do Projeto, exceto (i) se tal alteração decorrer de lei ou exigência de qualquer órgão regulador a que a Emissora esteja submetida; ou
(ii) for aprovada por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (viii) alteração do controle
acionário direto ou indireto (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da Emissora e/ou dos
Fiadores, sem prévia autorização de Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (ix) cisão, fusão
ou incorporação, inclusive incorporação de ações, da Emissora e/ou dos Fiadores, ou, ainda, qualquer outra forma de reorganização societária
envolvendo a Emissora, exceto se (a) for aprovada por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em
circulação; ou (b) for assegurado aos Debenturistas o direito de resgate das Debêntures por eles detidas, nos termos do artigo 231, parágrafos 1º
e 2º, da Lei das Sociedades por Ações; (x) inclusão em acordo societário ou estatuto social da Emissora de dispositivo que importe em restrições
ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações pecuniárias decorrentes da Escritura de Emissão; (xi) revelarem-se (a) falsas ou
enganosas; ou (b) incorretas, incompletas ou inconsistentes, desde que tal incorreção, incompletude ou inconsistência, conforme o caso, resulte
ou possa resultar em um efeito adverso relevante, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou pelos Fiadores na
Escritura de Emissão; (xii) revogação, cancelamento ou suspensão das autorizações pela ANP que interrompa ou de qualquer outra forma
impossibilite a continuidade total ou parcial das operações das instalações da Emissora e/ou da comercialização da produção de etanol; (xiii) não
renovação, cancelamento, revogação, cassação, extinção ou suspensão das autorizações, alvarás, concessões, permissões ou licenças, inclusive
as ambientais necessárias para a construção, desenvolvimento, manutenção e/ou operação do Projeto e das demais atividades da Emissora,
exceto: (a) por aquelas que estejam em processo tempestivo de renovação, mediante realização do respectivo pedido de renovação perante o
órgão competente dentro do prazo legal; ou (b) se, no prazo de 20 (vinte) dias contado da data de tal decisão de não renovação, cancelamento,
revogação, extinção ou suspensão a Emissora comprovar a existência de decisão judicial e/ou administrativa autorizando a regular a operação e
manutenção do Projeto e/ou de suas atividades até a renovação ou obtenção da referida autorização, alvará, concessão, permissão ou licença; e
(xiv) não observância, pela Emissora, dos seguintes índices financeiros, a serem apurados anualmente pela Emissora e acompanhados pelo
Agente Fiduciário, com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora relativas a cada exercício social, a partir, inclusive, das
demonstrações financeiras de 31 de março de 2021: (a) Dívida Líquida/EBITDA (conforme a serem definidos na Escritura de Emissão) <= 3,0x; e
(b) Liquidez Corrente (conforme a ser definida na Escritura de Emissão) >= 1,0x. 6.2 Aprovar a, autorização à diretoria da Companhia para tomar
todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo (i) negociar e celebrar todos os documentos, contratos, declarações, procurações
e seus eventuais aditamentos, conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando, a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição e seus
respectivos aditamentos, e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima; (ii) contratar o(s) Coordenador(es) e os demais
prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta (tais como agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos
e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta), fixando-lhes os respectivos honorários.
6.3 Aprovar a ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima que tenham sido praticados pela administração anteriormente à data
desta assembleia geral. 7. Esclarecimento: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata a que se refere esta assembleia geral extraordinária em
forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Leopoldo Tittoto; Secretário:
Matheus Mazza Tittoto. Acionistas: Santana Administração e Participações S.A., Cunali Defilippi Participações S.A. e LCunali Agrícola e
Participações Ltda. Confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 18 de junho de 2021. Leopoldo Tittoto - Presidente da Mesa;
Matheus Mazza Tittoto - Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: Representando a Santana Administração e Participações S.A.: ATT
Agrícola e Participações Ltda. - Representado por: Leopoldo Tittoto - Representando a Cunali Defilippi Participações S.A.: Luis Guilherme
Naufel Defilippi - Representando a LCunali Agrícola e Participações Ltda.: Luiz Cunali Defilippi.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

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 Diretora 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 plataforma digital, com o objetivo de deliberar acerca da exclusão por justa causa do sócio Sr. Ilan Tchernin Himelfarb, pelos 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 Contrato Social. Os dados de acesso para participação remota
da reunião serão fornecidos oportunamente e/ou poderão
ser solicitados diretamente à Sra Nicia Contreira Himelfarb.

m
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 22ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da Série Única 22ª
Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A), com sede na
Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Emissão”, e “Emissora”
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os
representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser
realizada em 08 de julho de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste
edital, a ﬁm de, conforme cláusula 21.4 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 28
de outubro de 2020, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Avaliar o
pedido apresentado pela Devedora à Securitizadora em 14 de junho de 2021, para: a) Aprovar a dilação do prazo para entrega
das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado 31/12/2020 devidamente auditadas por auditor independente para o
prazo de 10 de julho de 2021; b) Não decretação do Vencimento Antecipado do CDCA e consequentemente dos CRA,
conforme previsto na cláusula 12.6 (xv) do CDCA, em razão da realização de mútuo inter companies em 08 de dezembro de
2020 na importância de R$ 57,2 milhões; c) Aprovar a Devedora a realizar mútuo no valor de R$ 6 milhões de reais à sua
controladora, durante o ano de 2021, sustando assim os efeitos de Vencimento Antecipado do CDCA e consequentemente
dos CRA, na forma prevista na cláusula 12.6 (xv) do CDCA; e d) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a
Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as
deliberações acima. O material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da
Emissora: virgo.inc; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia será instalada em primeira convocação mediante a
presença de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, a maioria absoluta dos CRA em circulação, nos termos da
cláusula 21.5 do Termo de Securitização. O Quórum para deliberação das matérias previstas na ordem do dia será de 50%
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, conforme cláusula 14.8 do Termo de Securitização. A Assembleia
convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft
Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que
enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente
Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia,
podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física,
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na
Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo; O titular do CRA (“Titular de CRA”)
poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a
correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a 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 envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio
a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar
devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRA ou por seu representante legal, de forma eletrônica ou não, e se for
de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICPBrasil; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRA ser pessoa jurídica, ser
enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes;
Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 18 de junho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

Jornal O DIA SP
RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO ABC BRASIL S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar possa que,
TATHIANAHI 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$3.108.812,27
(três milhões, cento e oito mil, oitocentos e doze reais e vinte e sete centavos), cuja planilha com os valores
diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO ABC BRASIL
S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Canário, nº 130, apartamento tipo cobertura nº 371, localizado
nos 37º e 38º pavimentos do Edifício Inhambu, integrante do Condomínio The Place, em Indianópolis, objeto
de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente
registrado sob n° 7 na matrícula nº 200.426. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de
Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e
das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os
devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o
Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do
imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome
do fiduciário, BANCO ABC BRASIL S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo
imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo,
17 de junho de 2021. O Oficial.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043242-61.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ADAILSON REIS DE SOUZA, RG 9.690.988, CPF 838.951.405-20, que lhe foi proposta uma Ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 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.
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0037824-86.2020.8.26.0100 O MM. Juiz da 28 Vara Cível, Foro São Paulo, SP, Dra.
Ana Lúcia Xavier Goldman, Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo n
0037824-86.2020.8.26.0100 que neste juízo corre seus trâmites, Práticas Abusivas, em que são Requeridas: Atlas Serviços em Ativos
Digitais-CNPJ: 31.049.719/0001-40, Atlas Proj Tecnologia Eireli- CNPJ: 26.768.698/0001-83, Atlas Services ± Serviços de Suporte
Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial LTDA-CNPJ: 30.608.097/0001-80, nos quais o autor Marcelo Kelle Carvalho da
Silva requer o Cumprimento de Sentença. Foram realizadas tentativas para localizar as rés nos endereços: Alameda Ministro Rocha
Azevedo, 38, Sl 1005, Cerqueira César, CEP: 01410000, São Paulo/SP e Alameda Santos, 1827, Cj 72, Cerqueira César ,01419100, São
Paulo/SP, e como estejam as mesmas em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intimá-las pessoalmente, nestas condições foi
deferida citação pelo presente edital, para que realize o pagamento do débito, no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de o débito ser
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento OU apresente sua IMPUGNAÇÃO. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0037986-18.2019.8.26.01004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara
Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc.
Faz saber a Jorge Luiz Farias da Silva, CPF 087.242.428-61 e Suely Farias da Silva, CPF 268.625.388-61, que lhe foi
proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Tulipa Comunicação Ltda.,
alegando em síntese que, sendo credor da empresa J. F. Representações e Publicidade Ltda., e constatando o estado de
encerramento irregular da mesma (Súmula 435 do STJ), requerendo a intimação dos sócios para que se manifeste com
base no artigo 135 do CPC. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente manifestação e provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de maio de 2021.
Edital de citação. Prazo de 20 dias. Processo nº. 1016906-78.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível,
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, etc. Faz saber a I.F. Holding
Ltda., CNPJ. 19.568.200/0001-73, na pessoa de seu representante, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
Telelok Central de Locação e Comercio Ltda., objetivando a cobrança de R$ 33.028,46 (Fev/2019), referente as Notas de
locação do Contrato de Locação de Bens Moveis Firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha
embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1002588-12.2018.8.26.0008.A MM. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. Faz saber a Ana Paula
Rodrigues Piola, Brasileira, Solteira, Autônoma, RG 29.138.071-2, CPF 084.615.537-05, uma ação de Despejo por Falta de
Pagamento contra José Dimas Alves Neto por Yara Delcelo, objetivando o despejo do imóvel da R: Vahia de Abreu, 58, apto
13 - Santos, tendo deixado de honrar com seus alugueis e encargos, e a extinção da relação locatícia entre as partes tendo
um debito em aberto de R$ 17.435,61 (março/2018). Encontrando-se a ré (Fiadora) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta ou purgue a mora. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Se Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADAMAIS.
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FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 2ª VARA CÍVEL - Avenida Pires do Rio, 3915
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Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dra. SUELI JUAREZ
ALONSO, na for ma da Lei, etc. FA Z S A B E R a B I A N C A JA N UA R I O P I N H E I RO ,
brasileira, casada, auxiliar de enfermagem, RG 44.486.746-3, CPF 374.143.84802 que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (Despejo
por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios) por parte de
DENISE MENDES CORDEIRO, relativamente ao

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2021
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação
da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão de CRA da Emissora, Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Rural Brasil S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar
no dia 28 de junho de 2021, às 10 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº
625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) a substituição da CCAB PROJETOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., sociedade com sede
na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Rua José Benedito Rolindo, nº 27, 2º andar, sala 02-A, Alvinópolis, CEP 12942410, inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.193/0001-09, da qualidade de Agente Administrativo da Emissão, pela TERRAMAGNA TRATAMENTO DE DADOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Anchieta, nº 1.078, Jardim Nova América, CEP 12.242-280, inscrita no CNPJ sob o nº
26.154.713/0001-01, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no “Acordo Operacional”, celebrado entre a Emissora e o Agente Administrativo no âmbito da Emissão; e (b) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a
realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer
número de Titulares de CRA, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA.
Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário
àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacacao@simpliﬁcpavarini.com.
br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para ﬁns de veriﬁcação da
regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física - cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do
documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; e b)
caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto,
sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica.
Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o
qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à
Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacacao@simpliﬁcpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que
sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que
tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de
votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no
ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 18 de junho de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação
da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 22ª (vigésima segunda) Emissão de CRA da Emissora, Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Fiagril Ltda.” (“Termo de
Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia
28 de junho de 2021, às 11 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº
625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes
na Ordem do Dia: (a) a substituição da CCAB PROJETOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., sociedade com sede na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Rua José Benedito Rolindo, nº 27, 2º andar, sala 02-A, Alvinópolis, CEP 12942-410,
inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.193/0001-09, da qualidade de Agente Administrativo da Emissão, pela TERRAMAGNA
TRATAMENTO DE DADOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado
de São Paulo, na Avenida Anchieta, nº 1.078, Jardim Nova América, CEP 12.242-280, inscrita no CNPJ sob o nº
26.154.713/0001-01, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no “Acordo Operacional”, celebrado entre a Emissora e o Agente Administrativo no âmbito da Emissão; e (b) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a
realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente
assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer número de Titulares de CRA, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares
dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/
ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacacao@simpliﬁcpavarini.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia.
Para ﬁns de veriﬁcação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador,
cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e
assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração
deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a)
cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com
foto e assinatura; e b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de
identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo
sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização
da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA
que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e
encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacacao@simpliﬁcpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima,
de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos
CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto
na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração
de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no
ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 18 de junho de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação
da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos termos
do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversiﬁcados da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação
para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 28 de junho de 2021, às 14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de
forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a
ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) a substituição da CCAB PROJETOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho,
nº 1.507, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.193/0001-09, da qualidade de Agente Administrativo da Emissão,
pela TERRAMAGNA TRATAMENTO DE DADOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São José
dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Anchieta, nº 1.078, Jardim Nova América, CEP 12.242-280, inscrita no CNPJ
sob o nº 26.154.713/0001-01, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no “Acordo Operacional”,
celebrado entre a Emissora e o Agente Administrativo no âmbito da Emissão; (b) a anuência à substituição da participante
PURO GRÃO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ARROZ E SOJA LTDA., inscrita no CNPJ/ ME sob o n° 07.287.096/0001-60, pela
Participante MODARC AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 16.640.876/0001-32; e (c) autorizar a Emissora
e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o
deliberado na presente assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a
presença de qualquer número de Titulares de CRA, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos
favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação
presentes na Assembleia de Titulares de CRA, desde que estejam presentes, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em
Circulação. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente
Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br,
com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para ﬁns de veriﬁcação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de
identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida
sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social
ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e
cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; e b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua
foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º
da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado
pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o voto por instrução de
voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestao@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br até o horário da Assembleia,
acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à
Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 18 de junho de 2021 - GAIA SECURITIZADORA S.A.
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação
da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos
termos do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversiﬁcados da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 28 de junho de 2021, às 15 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade
de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações
descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) a substituição da CCAB
PROJETOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.193/0001-09, da qualidade de Agente
Administrativo da Emissão, pela TERRAMAGNA TRATAMENTO DE DADOS LTDA., sociedade empresária limitada com
sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Anchieta, nº 1.078, Jardim Nova América, CEP
12.242-280, inscrita no CNPJ sob o nº 26.154.713/0001-01, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no “Acordo Operacional”, celebrado entre a Emissora e o Agente Administrativo no âmbito da Emissão; e (b) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos
de acordo com o deliberado na presente assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será
instalada com a presença de qualquer número de Titulares de CRA, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão
necessários votos favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA, desde que estejam presentes, no mínimo, 10% (dez por
cento) dos CRA em Circulação. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para ﬁns
de veriﬁcação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá
estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia
do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto
e assinatura; e b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular
de CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e
agenteﬁduciario@vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados
acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os
Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará
salvo para ﬁns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 18 de junho de 2021 - GAIA SECURITIZADORA S.A.
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Mundial de motovelocidade realiza
penúltima etapa antes das férias

Alex Rins retorna após cirurgia
treinos ficou em primeiro, mostrando-se confiante para obter a
pole. “Não é fácil, mas acho que
estamos no caminho certo para
obter a pole, me sinto confortável sobre a moto” afirmou o português.
O único piloto do Mundial
que, apesar de lutar pelas últimas

na mão
colocações, ainda se mantem
sob os holofotes da categoria é
Valentino Rossi. Seu futuro na
categoria para 2022 ainda é incerto e o italiano afirmou que
anunciará sua decisão após as
férias de verão. Rossi não tem
obtido resultados expressivos
conquistando apenas 15 pontos

nessa temporada contra 115 do
atual líder do campeonato Fábio
Quartararo. “Quando falo sobre
essa situação, sou bastante claro. Continuei a correr porque
esperava ser mais competitivo.
Talvez não para conquistar o título, mas de alguma forma estar
na frente, fazer boas corridas,
estar entre os cinco primeiros ou
no pódio em alguma prova, ficando entre os protagonistas. Correr assim faria sentido para mim,
mas os resultados foram piores
do que o esperado e não sinto
prazer em ser 16º ou 20º. Não
continuei na carreira para obter
esses resultados” afirmou Valentino. Essa situação do piloto valeu um comentário do campeão
Márquez “Não entendo como o
Rossi consegue aceitar a sua situação de lutar pelas últimas posições, não me imaginaria assim”.
A prova acontece nesse domingo às 9h da manhã e terá
transmissão ao vivo pelo canal
FOX Sports.

Copa São Paulo de Kart

Otazú e Reple enfrentam Endurance
para buscar a liderança da Pro 500 Light

Foto/ André Santos

A dupla Alberto Otazú e Nelson Reple quer aliar a velocidade do Concept Kart com a sua experiência em provas longas para
buscar a liderança na categoria Light

Nelson Reple está animado em brigar pela vitória na Pro 500
A categoria Pro 500 terá uma carenados para brigar pela vitóde suas provas mais desafiadoras ria e, principalmente, pela lidee importantes na quarta etapa da rança do campeonato, que está
Copa São Paulo de Kart, que será muito acirrada na Pro 500 Light.
realizada neste sábado (19/6), a
“Estamos muito animados para
partir das 16h30, no Kartódromo este mini-endurance. Além de
Granja Viana (Cotia/SP). Com 3 nosso Concept Kart estar rápido
horas de duração, as duplas irão e constante, eu e o Nelson (Rese revezar ao volante dos karts ple) temos bastante experiência

em provas de longa duração. Nosso objetivo será buscar a vitória
para assumir a liderança do campeonato”, planeja Alberto Otazú
(No Fire Service/IMAB Metalúrgica/Cardoso Funilaria e Pintura/
Speed Truck/Rolley Ball/Bianchi
Automóveis), que estabeleceu a
pole position da categoria Light
em todas as etapas até agora disputadas, além da volta mais rápida em duas das três provas.
A ponta da tabela de pontuação é da equipe PSJ/CKS Racing Team, com 88 pontos, apenas dois pontos de vantagem
sobre a Concept Kart Light/No
Fire e a equipe BR Gofredo
Sabbato/Giacomini, empatadas
com 86 pontos.
“Trabalhamos no desenvolvimento do Concept Kart e estamos cada vez mais afinados.
Todos os mecânicos da Evinho
Competições estão trabalhando
e se aplicando bastante. Acredito que atingiremos o nosso
objetivo de vencer e ir para a
ponta da tabela”, comenta Nel-

son Reple.
O mini-endurance da Pro 500
terá três paradas obrigatórias
para reabastecimento, duas com
seis minutos de duração e uma
com oito minutos. “Vamos usar
nossa experiência em Endurances para fazer uma boa prova. Já
planejamos tudo e estamos muito motivados para brigar pela vitória”, conclui Otazú, que nesta
semana tornou-se campeão do
segundo turno do campeonato de
F-4 (base dos Pro 500) da Akasp.
Confira os seis primeiros
colocados na Pro 500 após a três
etapas: 1) PSJ/CKS Racing
Team, 88 pontos; 2) Concept
Kart Light/No Fire, 86; 3) BR
Gofredo II, 86; 4) E. S. Competições Light, 69; 5) DRC – Betinho Veículos, 64; 6) Caio Castro/Car Racing KTF, 38 pontos.
A equipe Concept Kart Light/
No Fire tem o apoio de Concept
Kart/No Fire Service/IMAB
Metalúrgica/Speed Truck/Cardoso Funilaria e Pintura/Rolley
Ball/Bianchi Automóveis.

Seleção feminina vence Coréia do Sul
e está na semifinal na Liga das Nações
Brasileiras superaram sul-coreanas por 3 sets a 0 e garantiram um lugar entre as quatro melhores da competição
A ponteira Fernanda Garay e
a oposta Tandara foram as maiores pontuadoras entre as brasileiras, com 13 pontos cada
uma. Ao final do duelo, a ponteira Gabi comentou sobre a
classificação do Brasil para semifinal e falou da atuação contra a Coréia do Sul.
“Vitória muito importante
para o nosso grupo. Com esses três pontos nos classificamos para as semifinais que era
um dos nossos objetivos. Enfrentamos um time da escola
asiática que sempre é muito
difícil de jogar contra. Tivemos que ter muita paciência e
a Coréia do Sul jogou muito
bem. No segundo set tivemos
um pouco mais de dificuldade
em algumas passagens, mas
nos recuperamos no final. Jogamos bem com nosso contra-

Brasileiro esteve sempre entre os primeiros no treino livre
e classificatório e está otimista para as corridas deste
sábado e domingo

Primeiro dia positivo para
Caio Collet, piloto da equipe
MP Motorsport, no circuito Le
Castellet, em Paul Ricard, na
França, palco da segunda etapa
da FIA F-3. Com 30 carros na
disputa, o brasileiro de 19 anos
esteve sempre entre os cinco
primeiros colocados e mostrou confiança para as corridas
deste sábado e domingo (19 e
20).
No único treino livre desta
sexta-feira (18), Collet foi o
segundo mais veloz, bem próximo do líder do campeonato,
o norueguês Dennis Hauger,
que liderou a sessão. Um pouco depois, na tomada de tempos, Collet seguiu mostrando
um ritmo forte.
A sessão, que chegou a ser
interrompida com bandeira vermelha antes dos 10 minutos
iniciais, quando Arthur Leclerc
teve problemas e parou na pista, teve 18 pilotos separados
por menos de um segundo.
Com a pista liberada para os
20 minutos finais da disputa,
Collet ficou boa parte do treino na segunda posição, mas no
final não conseguiu o resultado esperado com seu segundo
jogo de pneus e terminou em
quinto lugar (1min51s187). O
dinamarquês Frederik Vesti ficou com a pole position
(1min50s882).
O grid definiu as posições
de largada da corrida de domingo, que vale mais pontos
no campeonato. Neste sábado, na corrida 1, os 12 primeiros na tomada serão invertidos no grid e, portanto, Collet partirá da oitava posição.
Na segunda prova, valerá o

resultado da corrida 1, novamente com os 12 primeiros
invertidos.
As corridas de sábado terão suas largadas às 5h10 e
11h40 (de Brasília). A prova
final, no domingo, começará às
6h40 (de Brasília). Todas as
disputas terão 20 voltas ou 40
minutos de duração. O Bandsports exibirá todas as atividades ao vivo.
“Foi um dia bem positivo.
A equipe fez um trabalho muito bom e tivemos um carro
competitivo desde o início.
Fiquei em segundo lugar no
treino da manhã e, em todas as
voltas, conseguimos estar entre os cinco primeiros. Então,
é um bom passo adiante. Gostaria de agradecer a todo time
pelo resultado que conseguimos hoje”, declarou Collet,
que é integrante do programa
Alpine Academy.
“No classificatório, faltou
um pouco no último set de
pneus. Fizemos uma mudança
no carro, mas acho que não foi
para o lado certo. Claro que
depois do treino livre e do primeiro set de pneus eu esperava um pouquinho mais, ficar
entre os três primeiros”, ressaltou.
“Faltou um pouco na última saída, mas classificar entre
os cinco é um bom resultado.
Agora é bola para a frente.
Tem bastante em jogo nas corridas, então vamos fazer de
tudo para buscar mais um pódio”, finalizou Collet, que na
primeira etapa em Barcelona
pontuou em todas as provas e
foi ao pódio na primeira delas,
com um terceiro lugar.

USF2000: Kiko Porto
conquista pole em Road
America e largará na frente
na corrida de sábado

Foto/ Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal da
Liga das Nações. Na sexta-feira
(18), o time verde e amarelo
abriu a quinta e última rodada da
fase classificatória com vitória
sobre a Coréia do Sul por 3 sets
a 0 (25/18, 25/23 e 25/18), em
Rimini, na Itália. Foi a 11ª vitória da equipe do treinador José
Roberto Guimarães na competição.
Na classificação geral, o
Brasil aparece na segunda colocação, com 34 pontos (11 vitórias e duas derrotas). Os Estados Unidos, que ainda entrarão
em quadra nesta sexta-feira, aparecem na liderança, com 36 pontos. Pelo número de vitórias e
sets, brasileiras e norte-americanas já garantiram um lugar
entre as quatro melhores da
competição.

Collet tem dia positivo
em Paul Ricard e
completa classificatório
entre os Top-5

Foto/ Dutch Photo Agency

MotoGP em Sachsenring,
Alemanha nesse domingo. É a
penúltima etapa antes das férias
de verão dos pilotos. A Honda
não obtém uma vitória desde Valência em 2019 com Marc Márquez, e o espanhol mostrou nessa sexta-feira que está retornando aos seus melhores dias na
motovelocidade ficando com o
melhor tempo no primeiro treino livre de sexta feira. Sachsenring é tradicionalmente um circuito que Márquez se dá muito
bem, o piloto venceu todas as
vezes que correu no circuito alemão. Desde 2010 totalizou 10
vitórias sendo uma na categoria
125cc, duas na Moto2 e sete na
Motogp. Apenas um piloto possui mais vitórias consecutivas
num mesmo circuito: Giacomo
Agostini no de Spa-Francorchamps com oito (1966 a 1973).
Quem continua mostrando
sua força é Miguel Oliveira que
na combinação dos tempos dos

Foto/ Motogp

Por Járcio Baldi

Jovem de 17 anos cravou o tempo de 2min10s789 em Road
America, pista localizada na região de Elkhart Lake, no
estado americano de Wisconsin (EUA
Vibração de Carol Gattaz
ataque e principalmente jogamos juntas. Ainda temos dois
jogos importantes contra a
Holanda e a Turquia antes da
semifinal”, disse Gabi.

Cuidados para previnir a
Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

O Brasil voltará à quadra às
14h30 (Horário de Brasília)
deste sábado (19) para enfrentar a Holanda. O SporTV 2 transmitirá ao vivo.

O pernambucano Kiko Porto,
que corre na USF2000 com a
equipe DEForce Racing, conquistou a pole position para a
corrida 1 deste final de semana
em Road America, pista localizada na região de Elkhart Lake,
no estado americano de Wisconsin (EUA). O jovem de 17 anos
cravou o tempo de 2min10s789
e largará na primeira colocação
na prova deste sábado (19).
“Muito feliz com a conquista
de mais uma pole no ano, estávamos muito rápidos desde os treinos livres de ontem e o carro está
muito bom. A primeira fila é toda
da DEForce Racing, já que o Nolan (Siegel) foi P2 no classificatório, então isso mostra muito do
ótimo trabalho que a equipe vem
fazendo”, diz Kiko, que tem o patrocínio de Banco Daycoval.
Essa é a segunda pole de Kiko
na temporada 2021 da USF2000.
O jovem piloto conquistou uma
pole e um segundo lugar na etapa
de St. Petersburg, além de uma
vitória e um terceiro lugar no
oval de Indianápolis, totalizando
três pódios no ano até o momento.

O pernambucano, que está
em sua segunda temporada na
USF2000 e foi vice-campeão da
F4 Americana em 2019, também
foi o mais rápido do dia nos treinos da última quinta-feira (17)
ao liderar uma das sessões e conquistar a segunda colocação na
outra. Vice-líder do campeonato com 170 pontos, Kiko buscará tirar a diferença de 7 para o
líder na rodada dupla deste final
de semana.
“Vamos em busca da vitória
para assumir a liderança do campeonato e conquistar o máximo
de pontos possíveis. O objetivo
deste ano é o título e o trabalho
será intenso até o final da temporada para isso. Espero continuar nesta excelente fase, vamos
com tudo”, completa Kiko.
No sábado (19), a corrida 1
será às 13h15 com 12 voltas e
duração de 40 minutos. A corrida 2 terá sua largada no domingo (20) às 10h00 com o mesmo
número de voltas e duração que
a primeira prova. Ambas as provas serão transmitidas ao vivo na
Twitch no canal Fittipaldi Brothers.
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Motos

Nova Ninja ZX-10R é ainda mais esportiva

Campeã das pistas, a Kawasaki Ninja
ZX-10R chega ao país em sua versão 2022
com diversas melhorias mecânicas, novas
tecnologias aplicadas e um visual totalmente
inovador. O lançamento da montadora japonesa passou a ter um ar ainda mais esportivo
com sua nova aerodinâmica totalmente voltada à competição.
A Kawasaki Ninja ZX-10R recebeu importantes revisões em seu poderoso motor
quadricilíndrico de 998 cm³, incluindo um novo
radiador de óleo refrigerado a ar, e com a
introdução de winglets integrados e atualizações nas suspensões. Com um emblema em
3D da River Mark na carenagem do farol –
homenagem concedida pela primeira vez em
reconhecimento aos títulos conquistados –, a
superesportiva deve surpreender os fãs da
marca japonesa com sua nova eletrônica que
oferece diversos recursos de navegação, dentre eles, um painel digital com conectividade
para smartphones.
Repleta de inovações, a nova Ninja ZX10R 2022 chegará na rede de concessionárias autorizadas Kawasaki a partir da 2ª quinzena de junho. A superesportiva, que já virá
com sistema de freios ABS inteligente da
Kawasaki (KIBS) de fábrica, estará disponível em dois modelos de cores: a versão preta
terá preço especial de lançamento de R$
R$97.990, enquanto a versão Kawasaki Racing Team (KRT) sairá por R$99.990, valores que já incluem frete para todo o país.
A motorização é uma característica fundamental desta categoria de motos e a nova
Ninja ZX-10R chega ao mercado com algumas melhorias. O poderoso motor de 998 cm³,
com quatro cilindros em linha, ganhou ainda
mais desempenho e tornou as emissões mais

limpas que de seu antecessor. Com revisões
no catalisador e no tubo coletor do escapamento, o novo sistema de exaustão se adequou aos padrões do sistema Euro 5 sem perder potência.
Destaque para o novo acelerador, que é
agora eletrônico, e por conseguinte teve o
sensor de posição reposicionado para a manopla – o que elimina a necessidade de cabos e reduz manutenções –, e atualizações
no sistema de transmissão, que, com uma roda
dentada traseira maior, tornou as mudanças
de 1ª, 2ª e 3ª marchas significativamente mais
próximas, oferecendo grande aceleração em
média/baixa rotação, ideal para saídas de curvas mais rápidas.
Já a principal mudança na motorização
da Ninja ZX-10R 2022 ficou a cargo do novo
radiador de óleo refrigerado a ar, implantado
com base no trabalho da equipe Kawasaki
Racing Team no Mundial de SuperBike. O
sistema, frequentemente visto em modelos de
competição, possui circuito independente. Em
vez de direcionar o líquido de arrefecimento
do radiador para o radiador de óleo e de volta
para o motor, o óleo é encaminhado do cárter
inferior esquerdo para o radiador de óleo,
onde é resfriado e, em seguida, devolvido para
o lado direito. Isso gera uma refrigeração
mais eficiente, o que contribui para um ganho de desempenho do motor em todas as rotações.
Além da aceleração, a nova Ninja ZX10R ganhou atualizações na geometria do
chassi (Twin-spar de alumínio) que contribuíram para aumentar sua estabilidade e oferecer maior controle nas mudanças de direção.
Dentre as revisões, o pivô do braço oscilante
foi reposicionado 1 mm para baixo e a dis-

tância entre eixos ganhou 10 mm, passando
de 1.440 mm para 1.450 mm. Com essa nova
configuração, o equilíbrio dianteiro-traseiro
moveu-se ligeiramente para frente (0,2%),
proporcionando melhor desempenho nas curvas.
As suspensões também trouxeram algumas atualizações que contribuíram para um
melhor controle da superesportiva. Na dianteira, o garfo invertido de 43 mm, com tecnologia Showa BFF (Balance Free Front Fork)
ganhou uma área de fixação mais ampla no
grampo triplo inferior e os tubos externos foram revisados. Já as configurações da mola
foram alteradas para se adequar melhor as
características das pistas, reduzindo o spring
rate de 21,5 N/mm para 21,0 N/mm. Mudança parecida também ocorreu na traseira, só
que o oposto. O spring rate foi elevado de 91
N/mm para 95 N/mm para tornar a mola mais
rígida. O restante da configuração seguiu igual
ao modelo anterior: back-link horizontal com
BFRC-lite (Balance Free Rear Cushion), com
reservatório de gás tipo piggyback, compressão, retorno e pré-carga totalmente ajustáveis.
No sistema de freios da versão 2022 da
ZX-10R, a superesportiva da Kawasaki manteve a alta performance de frenagem da Brembo com a utilização de ABS de fábrica. O
modelo teve poucas mudanças: ganhou revisões nas pastilhas e no reservatório de fluido
traseiro, que foi reposicionado para oferecer
maior liberdade de movimento aos pilotos durante as mudanças de direção. No mais, o lançamento seguiu com a configuração de disco
duplo semiflutuante de 330 mm e pinça dupla
com quatro pistões na dianteira, e, na traseira,
disco simples de 220 mm com pinça de furo
simples com pino deslizante.
Visual vislumbrante
Já a mudança mais significativa da nova
versão da superesportiva da Kawasaki foi em
relação ao seu visual, que priorizou conforto
e alto desempenho. A ZX-10R 2022 tem uma
ergonomia totalmente nova concebida com
foco na aerodinâmica. Entre as diversas modificações estão a bolha para-brisa disposta
num ângulo mais íngreme e 40 mm mais alta,
a posição dos punhos (manoplas) estendida
10 mm para frente, a parte traseira do assento mais elevada, assim como pedais que foram reposicionados 5 mm para cima. Essas
revisões contribuíram para melhorar a liberdade do piloto sobre a moto, diminuir o arrasto nas retas e proporcionar uma condução
mais agressiva nas pistas.
A estrutura da carenagem também seguiu a mesma linha e trouxe inúmeras atualizações. A entrada do Ram Air - marca registrada da Ninja – recebeu novo formato e fi-
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Novo Jumper para CNH categoria B
A Citroën apresenta mais uma versão
para o utilitário de grande porte Jumper, se
consolidando como uma das principais referências no segmento VUL no mercado brasileiro. Disponível em versão única Cargo e
na cor Branco Banquise, o furgão chega às
lojas com preço sugerido de R$ 225.990, com
garantia de um ano ou 100 mil km.
A linha já contava com as opções Furgão e Minibus e agora ganha a variante Cargo. Na nova versão, pessoas habilitadas com
CNH categoria B poderão conduzir o veículo. Para atender à legislação em relação
ao enquadramento da CNH, foram realizadas algumas modificações no modelo, como
a redução para até 3.500 kg de peso bruto
total e a capacidade de carga útil em
1.311kg.
Entre os itens de série destacam-se o
ar-condicionado; Hill Assist; duplo airbag (inclusive para o passageiro); ESP (Controle
de Estabilidade); abertura 270º da porta traseira e retrovisores elétricos.
Computador de bordo e GSI (indicador
de troca de marchas), tomada USB para carregamento de smartphone ou tablet, faróis
com regulagem de altura de facho; vidros e
travas elétricas, diversos porta objetos na
cabine e porta luvas refrigerado, banco do
motorista e volante com regulagem são mais
alguns itens que facilitam a vida de quem
passa o dia de um lado para outro no pesado
trânsito dos centros urbanos brasileiros.
A regulagem de altura de banco e volante aliado a um posto de direção mais elevado e com a alavanca de troca de marchas
situada no painel de instrumentos garantem
um nível de ergonomia superior. Ao lado do
banco do motorista, há um suporte de apoio
para braços. Os assentos contam também
com encostos para cabeça removíveis e reguláveis em altura.
Estes itens unidos ao suporte de mesa
móvel ajustável tornam o interior do novo
Citroën Jumper Cargo um verdadeiro escritório sobre rodas, facilitando na organização da rotina com documentos e anotações.
Outro diferencial do novo Jumper Cargo são os porta-objetos. Abundantes e com
grande capacidade de armazenamento, os
espaços disponíveis são voltados para guardar pequenos objetos e vão desde um portaluvas fechado com chave, passando pelos
porta-objetos instalados no console central,
até dois espaços acessíveis embaixo dos assentos.
O console central também está equipado com uma tomada de 12V e uma entrada
USB muito bem-posicionadas para carregar smartphone, GPS ou mesmo um notebook ou tablet.
O design do novo Citroën está em linha
com o atual modelo da Europa. A frente do

furgão transmite imponência e robustez, graças à combinação única gerada pela grade,
os grandes faróis e um capô com linhas salientes e amplo para-choque protetor.
O para-choque traseiro também se destaca no visual do furgão por suas dimensões. Sua posição baixa foi desenvolvida
para uma maior facilidade no carregamento
e descarregamento do veículo. Completando a região, o grupo ótico traseiro fica em
uma posição alta e vertical.
Toda a sua arquitetura de compartimento de carga do modelo foi desenvolvida para
privilegiar a proporção volume útil/gabarito,
o que proporciona uma grande vantagem no
dia a dia. A porta lateral deslizante, com 1.562
mm, permite acesso fácil ao compartimento
e a colocação de materiais por meio de empilhadeiras. Já as portas traseiras, com abertura de até 270º, facilitam o carregamento e
os movimentos ao redor do furgão.
Para completar, a distância entre caixas de roda de 1.422 mm e a largura interior
máxima de 1.870 mm fazem do novo Citroën Jumper Cargo um veículo que se adapta facilmente a qualquer utilização, ideal para
transportar todo tipo de mercadorias e grandes cargas com o máximo de versatilidade
e praticidade
Motorização
O novo Jumper Cargo vem com o conhecido motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi,
de 130 cv a 3.500 rpm e um torque máximo
de 34,7 kgfm a 1.750 rpm. O propulsor está
associado à embreagem com comando hidráulico, que proporciona a manutenção da
carga de acionamento do pedal e um menor
custo de manutenção. A caixa de câmbio
manual com seis velocidades (ML6C), foi
desenvolvida e totalmente adaptada para as
condições brasileiras.
Essa combinação é capaz de obter maior rendimento com menor consumo de combustível sem perder agilidade, já que o mo-

tor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi funciona a
maior parte do tempo na sua faixa de eficiência máxima. Por essa característica, o propulsor é capaz de gerar a melhor relação
performance x economia.
O BlueHDi é o responsável pelo baixo
índice de emissão de poluentes. O mecanismo possibilitou que o novo Citroën Jumper
Cargo se tornasse o veículo menos poluente
em sua categoria e assegurou a conquista
do selo B de eficiência energética no programa do INMETRO.
Em questão de segurança e estabilidade,
o utilitário dispõe de equipamentos como o
ESP (Eletronic Stability Program), e que inclui as funções do ASR (antipatinagem) e o
Hill Assist (assistente de partida em rampa).
O furgão ainda é equipado com suspensão dianteira independente tipo Pseudo
McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora,
enquanto a traseira é composta por um eixo
rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos.
O novo Citroën Jumper Cargo é o utilitário da categoria de Furgões Grandes, com
volume de 13m³, mais completo à venda no
mercado brasileiro e com o melhor TCO.
Confira, abaixo, os destaques: Freios com
ABS; Airbag duplo frontal (com 3 pontos de
proteção); ESP (controle de estabilidade);
Hill Assist (Assistente de Partida em Rampa); GSI (Indicador de troca de marcha);
Chave com telecomando; Computador de
bordo; Piscas laterais no retrovisor; Portaluvas com refrigeração; Retrovisores, travas e vidros elétricos; Tomada de recarga
USB e 12V; Portas traseiras com abertura
até 270º; Faróis com regularem de altura de
facho; Apoio de braço do motorista; Banco
do motorista com regulagem de altura; Volante com regulagem; Travamento seletivo
do compartimento de carga; Suporte de escritório móvel.

cou mais compacto sem perder eficiência. A
carenagem do farol recebeu Winglets embutidos que contribuem para manter a roda dianteira no solo nas saídas de curva e em fortes acelerações. Novas aberturas laterais foram inseridas para melhorar a dissipação do
calor do motor. Na parte inferior, o novo formato da carenagem foi projetado para direcionar o ar para o radiador de óleo, aumentando sua eficiência. Já na traseira, ranhuras
foram incorporadas para tornar o estilo ainda
mais aerodinâmico.
O sistema de iluminação da nova ZX-10R
também foi modernizado. Totalmente em
LED, a superesportiva ganhou novos faróis,
agora mais centralizados e com design de inclinação reversa, posicionados na parte mais
interna da caixa. Além disso, a tecnologia de
projeção direta da Mitsubishi proporcionou
luzes mais brilhantes e faróis mais compactos e leves – pesa apenas 1.200 g contra 1.650
g das unidades halógenas do modelo anterior. Os espelhos retrovisores receberam novo
design com luzes indicadoras de direção em
LED. Já os piscas passaram a ser conectados por meio de acopladores, o que facilita a
remoção dos espelhos para pilotagem em circuitos. E completando o pacote de iluminação, os piscas traseiros também receberam
luzes de LED.
Assim como na ergonomia, o sistema eletrônico da ZX-10R recebeu inúmeras atualizações. Desenvolvido pelo Programa de
Modelagem Dinâmica da Kawasaki e aprimorado com a entrada de uma IMU (Unidade de Medição Inercial) da Bosch, a superesportiva trouxe novos recursos como modos de pilotagem integrados, controle eletrônico de cruzeiro e painel de instrumentos digital em TFT colorido com conectividade para
smartphones.
As novas atualizações da ZX-10R 2022
tornaram muito mais fácil de se definir o controle de tração (S-KTRC) e a entrega de
potência (Power Mode) ideais para cada tipo
de situação encontrado pelo caminho. Isso
graças às melhorias do sistema de Modos de
Pilotagem, que, por meio de um botão ao lado
do punho esquerdo, o condutor pode escolher entre três configurações pré-determinadas (Esportiva, Estrada e Chuva) ou ainda

quatro configurações manuais (Rider 1-4),
previamente definidas. Além disso, o SKTRC (Sport-Kawasaki TRaction Control)
recebeu atualizações nos modos 4 e 5, o que
tornou a condução mais ‘amigável’ e facilitou a aceleração durante as curvas e nas saídas de curva.
Já para pilotagens em longas distâncias,
a nova eletrônica trouxe melhorias no Controle Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro.
Com ela é possível manter a velocidade desejada com um simples toque de um botão, o
que reduz o desgaste na mão direita durante
grandes viagens. Após selecionada a velocidade, a potência do motor é ajustada automaticamente através de válvulas de aceleração eletrônica para se manter estável mesmo durante subidas e descidas. Para desativar o sistema, basta o piloto fazer um acionamento manual nos freios, no acelerador ou
ainda na embreagem.
Por fim, o novo e compacto painel de instrumentos digital em TFT (Transistor de Película Fina) colorido de 4,3 polegadas completa o visual de alta tecnologia da ZX-10R.
A tela, com elevado nível de visibilidade e
cor de fundo selecionável (preto ou branco),
ajusta o brilho automaticamente conforme a
luz ambiente. Com janelas multifuncionais
roláveis, dois modos de exibição (um para as
pistas e outro para pilotagem de rua) e luz
indicadora para mudança de marchas estilo
corrida, o painel é completo e inclui: velocímetro e conta-giros estilo barra, indicador de
posição de marcha, hodômetro, medidores de
percurso duplo, consumo de combustível atual
e médio, volume de combustível consumido,
indicador de combustível baixo, velocidade
média, tempo total, temperatura do motor,
temperatura do ar de admissão, relógio, voltagem da bateria, lembretes de serviço Kawasaki e de troca de óleo, além de indicadores de chamada e de e-mail.
Sim, é possível checar uma ligação graças a conectividade via Bluetooth. O smartphone se conecta à moto e, por meio do aplicativo ‘Rideology The APP’, é possível acessar diversas funções, como, por exemplo,
verificar o consumo de combustível, ajustar
os modos de pilotagem, ou ainda gravar registros detalhados de condução.
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Volvo Cars é a primeira
montadora a explorar aço
livre de fósseis com a
siderúrgica sueca SSAB

A Volvo Cars está se unindo à siderúrgica
sueca SSAB para explorar em conjunto o desenvolvimento de aço de alta qualidade sem
fósseis para uso na indústria automotiva.
A colaboração torna a Volvo Cars a primeira montadora a trabalhar com a SSAB e
sua iniciativa HYBRIT, os projetos mais ambiciosos e avançados da indústria de aço no
desenvolvimento de aço livre de fósseis.
A HYBRIT foi iniciada pela SSAB, a produtora de minério de ferro LKAB e a empresa de energia Vattenfall. Seu objetivo é substituir o carvão coque, tradicionalmente necessário para a produção de aço à base de minério de ferro, com eletricidade e hidrogênio livres de fósseis. Espera-se que o resultado seja
a primeira tecnologia de produção de aço livre
de fósseis do mundo, com praticamente nenhuma pegada de carbono.
Como parte da colaboração, a Volvo Cars
será a primeira montadora a garantir aço
SSAB feito de ferro com redução de hidrogênio da planta piloto da HYBRIT em Luleå,
Suécia. Este aço será usado para fins de teste
e pode ser usado em um carro-conceito.
Em 2026, a SSAB pretende abastecer o
mercado com aço isento de fósseis em escala
comercial. A Volvo Cars também pretende ser
a primeira montadora a usar aço livre de fósseis para seus próprios carros de produção.
“À medida que reduzimos continuamente
nossa pegada de carbono total, sabemos que
o aço é uma área importante para um maior
progresso”, disse Håkan Samuelsson, executivo-chefe da Volvo Cars. “A colaboração com
a SSAB no desenvolvimento de aço livre de
fósseis pode resultar em reduções significativas de emissões em nossa cadeia de abastecimento.”
“Estamos construindo uma cadeia de valor totalmente livre de fósseis até o cliente final”, disse Martin Lindqvist, presidente e CEO
da SSAB. “Nossa tecnologia inovadora prati-

camente não tem pegada de carbono e ajudará a fortalecer a competitividade de nossos
clientes. Juntamente com a Volvo Cars, pretendemos desenvolver produtos de aço isentos de fósseis para os carros do futuro.”
A indústria siderúrgica global é responsável por cerca de 7% das emissões diretas globais de carbono, devido ao fato de que a indústria é atualmente dominada por uma tecnologia de produção de aço à base de minério
de ferro, usando altos-fornos que dependem
do carvão coque.
Para a Volvo Cars, as emissões de CO2
relacionadas à produção de aço e ferro em
seus carros chegam a cerca de 35% em um
carro com motor tradicional e 20% em um
carro totalmente elétrico do total de emissões
de CO2 do material e produção dos componentes que vão para o carro.
A colaboração com a SSAB é a mais recente iniciativa que apoia o plano geral de ação
climática da Volvo Cars, um dos mais ambiciosos da indústria automotiva. A peça central
do plano é a ambição da Volvo Cars de ser
uma marca de carros totalmente elétricos até
2030, com apenas carros elétricos puros em
sua linha.
A SSAB visa reduzir as emissões de CO2
da Suécia em 10% e as da Finlândia em 7%,
por meio da tecnologia HYBRIT, usando hidrogênio produzido a partir de água e eletricidade livre de fósseis em vez de carvão coque.
No entanto, o plano vai além de abordar as
emissões de escapamento por meio de eletrificação total e, também, visa combater as emissões de carbono nas operações mais amplas da
empresa, sua cadeia de abastecimento e por
meio da reciclagem e reutilização de materiais.
No curto prazo, essas e outras etapas visam reduzir a pegada de carbono do ciclo de
vida por carro em 40% entre 2018 e 2025. Em
2040, a ambição da Volvo Cars é ser uma
empresa neutra para o clima.

